
JE NEI ÁG NES

Kom mu ni ká ló
ön kor mány za tok,
kül föl di gya kor la tok1

Az ön kor mány za ti kom mu ni ká ci ó val
– ezen be lül, a la kos ság gal tör té nõ kom mu -
ni ká ci ó val – kap cso lat ban a Ma gyar or szá -
gon hoz zá fér he tõ szak iro da lom meg le he tõ -
sen hi á nyos. Az aláb bi ta nul mány e te rü let
át gon dolt mû köd te té sé nek je len tõ sé gé re
hívja fel a fi gyelmet, és össze foglalja a szer zõ
né hány sa ját, 2011 fo lya mán kül föl dön
(norvég, hol land, né met, olasz) vég zett te -
rep ku ta tá sá nak ered mé nyét.2 A ta pasz ta la -
to kat össze gez ve, vé gül meg kí sér li meg fo -
gal maz ni a „jó” ön kor mány za ti (la kos sá gi)
kom mu ni ká ció kri té ri u ma it. 

Ön kor mány za ti, la kos sá gi
kom mu ni ká ció

Az ön kor mány za ti, la kos sá gi kom mu ni -
ká ció cél cso port jai: a he lyi la ko sok (mint
mak ro ka te gó ria), in téz mé nyek, he lyi mé dia,
vál lal ko zók, non pro fit szer ve ze tek, egye sü le -
tek. Ezek a cso portok ter mészeten egy te le-
pü lé sen egy mást rész ben át fe dõ, össze té te lü -
ket és ha tá ra i kat il le tõ en ru gal ma san vál to zó
hal ma zo kat ké pez nek.

A la kos sá gi kap cso lat tar tás cél ja, hogy tá-
jé koz tas sa a la ko so kat az ap pa rá tus mun ká -
já ról, a dön té sek rõl, ha tá ro za tok ról, az el-

látott fel ada tok ról, te vé keny sé gek rõl, ezek
ered mé nye i rõl; vé le mé nye ket gyûjt sön be
és dol goz zon fel, fi gyel jen a la ko sok igé nye i -
re, ala kít sa, struk tu rál ja a he lyi tár sa dal mi
pár be széd ke re te it. A kom mu ni ká ció egy-
ben in for má lás, meg gyõ zés, te vé keny sé gek
ko or di ná lá sa, közösségfejlesztés, prob lé ma -
meg oldás, a részvétel ösz tön zé se, kul tú ra ala -
kí tás.

A kom mu ni ká ció esz kö zei közé so rol ha -
tók a sze mély kö zi ta lál ko zás ra le he tõ sé get
adó fó ru mok, a fo ga dó ó ra, la kos sá gi fó ru -
mok, a nyil vá nos tes tü le ti ülé sek, kü lön fé le
ese mé nyek, ren dez vé nyek. To váb bá ide tar-
toz nak a me di a ti zált fó ru mok, pél dá ul ön-
kormányzati la pok, rá dió és a változatos, ki -
sebb-na gyobb kép er nyõn (pc, lap top, táb la -
gép, smart phon, smart tv) kü lönféle mû so-
rok, illetve di gi tá lis tar tal mak (he lyi tévé
mû so rai, di gi tá lis tévé köz ér de kû por tál jai,
elekt ro ni kus hír le ve lek, az ön kor mány zat
hi va ta los por tál ja, kö zös sé gi ol da lak, blo gok 
stb.). A kommunikáció sokcsatornás.

Az elég te len in for má ció szol gál ta tás, a fi-
gye lem ér zé kel te té sé nek és a kom mu ni ká ci -
ó nak a hi á nya el szi ge tel, bi zony ta lan sá got,
rossz han gu la tot te remt, rá adá sul be in dít egy
spi rált: az in for má ció hi ány in for má ció ge ne -
rá lást in du kál. A bi zal mat lan ság te hát fel té te -
le zé sek nek, össze es kü vés-el mé le tek nek nyit-
ja meg az utat, a ne ga tív hí resz te lé se ket pe dig
ne he zen le het visszá juk ra for dí ta ni.3

Egy ilyen hely ze tet tu da tos, pro ak tív
kom mu ni ká ci ó val meg le het elõz ni. Olyan
kom mu ni ká ci ó val, amely cél ja az ön kor -
mány zat és az egyes cél cso por tok kö zöt ti
köl csön ös bi za lom ki épí té se. Ter mé sze te sen, 
ha a pro fesszi o ná li san fel épí tett és kom mu ni -
kált kép nincs össz hangban a pol gármester és
az ön kor mány zat mun ká já val, ak kor min-
den idõ- és pénz be fek te tés hi á ba va ló volt.

A köl csön ös bi zal mon nyug vó kap cso lat
ki ala kí tá sa ér de ké ben sze ren csés, ha az ön-
kor mány za tok ké pe sek szim met ri kus, part-

1 A szer zõ ezú ton is kö szö ni az in ter júk meg szer ve zé sért
nyúj tott se gít sé get Kõ nig Ba lázs nak, Dzsin gisz Gá bor nak, 
Isa bel le Küb ler nek, Ling ner Skra pits Krisz tá nak, Leda
Gu i di nek, �yste in Ha u gen nek, Pina Lal li nak, Chris ti an
O. Ste ger nek, Pe ter Ra vi ol nak, Sab ján Ka ta lin nak.

2 A hi vat ko zott ku ta tás nak a Bu da pes ti Cor vi nus Egye-
tem 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005. számú TÁMOP
prog ram Ha té kony ál lam, szak ér tõ köz igaz ga tás, re gi o ná -
lis fej lesz té sek a ver seny ké pes tár sa da lo mért al pro jekt je,
azon be lül az ál lam ka pa ci tá sa – szak ér tõk, hi va tal no -
kok, po li ti ku sok mû he lye adott he lyet.

3 Lásd a szer ve ze ti kom mu ni ká ci ós ku ta tá so kat, össze fog -
la ló an pél dá ul NYÁ RÁ DY Gá bor né–SZE LES Pé ter: PR
I–II., Bu da pest, Per fekt Ki adó, 2004.
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ne ri kap cso la tot ki ala kí ta ni a pol gá rok kal.
Ami kor nem ki elé gí tõ a kap cso lat, leg in -
kább a kom mu ni ká ció mód ján vál toz tat va
le het a pol gá rok tu do má sá ra hoz ni a mó do -
sítás szán dékát. Eb ben az eset ben új ala pok-
ra kell he lyez ni a kül sõ kom mu ni ká ci ót:
min den olyan te vé keny sé get be kell ter vez -
ni és le kell bo nyolítani, amely a meg isme-
rést és a meg értést szol gálja a szer vezet és az
ügy fe lek, la ko sok kö zött, amely meg elõ zi és
kor ri gál ja a szó be széd út ján ter je dõ té ves in-
for má ci ó kat; amely kü lön fé le – le he tõ -
ség sze rint sze mély kö zi kom mu ni ká ci ó ra is
le he tõ sé get adó – ese mé nyek kel, ren dez vé -
nyek kel az ön kor mány zat el fo ga dott sá gát,
hi te les sé gét nö ve li.

A köl csön ös bi za lom ki tû nõ le he tõ sé get
nyújt az együtt mû kö dés re, amely ben az ön-
kor mány zat és a la ko sok is tesz nek erõ fe szí -
té se ket egy kö zös cél ér de ké ben. A la ko sok
be vo ná sá nak szint je – a tár sa dal mi rész vé tel, 
a par ti ci pá ció szint jei – a pusz ta tá jé koz ta tás
szintjétõl (amely még nem köl csönös, de az
összes kö vet ke zõ szint alap já nak te kint he -
tõ) a kon zultáción át egé szen a la kosok és az
ön kor mány zat tény le ges együtt mû kö dé sé ig 
vagy akár az ese ti fe le lõs ség de le gá lá sá ig ter-
jed het.4

Ön kor mány za ti kommunikáció
külföldön

A kül föl di ku ta tá sok arra ke res tek vá-
laszt, va jon ho gyan mû ködik az ön kor-
mány za ti, la kos sá gi kom mu ni ká ció más he-
lye ken. Az egyes or szá gok ki vá lasz tá sa a
szak iro da lom elõ ze tes fel dol go zá sa alap ján
tör tént: olyan ön kor mány za tok vizs gá la ta
volt a cél, ahol a la kossággal tör ténõ kap cso-
lat tar tás és/vagy az on li ne mé dia hasz ná lat
in no va tív gya kor la ta i ra le het szá mí ta ni. Az
adat gyûj tés mód sze re a fé lig struk tu rált in-
ter jú ké szí tés volt, ezt ön kor mány za ti ki ad -

vá nyok elem zé se egé szí tett ki. Az in ter júk
meg szer ve zé sé ben he lyi köz igaz ga tá si szak-
em be rek se gí tet tek.

Norvég tapasztalatok
Az ön kor mány za ti szfé rá ban az on li ne

esz kö zök el ter jedt sé ge, a hasz ná la tuk ha té -
kony sá gá ba, az e-de mok rá ci á ba, az e-rész vé -
tel le he tõ sé gé be fek te tett bi za lom rend kí vül
erõs Nor vé gi á ban. 2011 elsõ ne gyed évé ben
az ön kor mány za tok 58 szá za lé ka hasz nál ta
a kö zös sé gi mé di át, ará nyuk a ter vek sze rint
az év vé gé re 71 szá za lék ra emel ke dik. Egye-
lõ re azon ban na gyon ke ve sen van nak azok,
akik pro fesszi o ná li san meg ala po zott stra té -
gia men tén él nek vele, ezt 46 szá zalékuk ter -
ve zi a kö ze li jö võ ben.5 A leg nagyobb ki hí-
vá sok ezen a té ren szá muk ra az erõ for rá sok
és a szak ér tõk moz gó sí tá sa, a szük ség sze rû
bel sõ szer ve ze ti át ala kí tás el vég zé se, a stra té -
gi ai ta nács adás hi á nya és az ön kor mány -
zat–la kos ság pár be szé dé nek ki ala kí tá sa.
Egye lõ re az ön kor mány za tok nagy rész e jel-
lem zõ en egy irá nyú kom mu ni ká ci ót foly tat
a kö zös sé gi mé di án ke resz tül, még ak kor is,
ha tisz tában van vele, hogy a kö zösségi mé -
dia iga zi ere je ab ban rej lik, hogy ké pes a két -
irá nyú kom mu ni ká ci ó ra.

B�rum (100 000 lakos)6

A la ko sok szá má ra el ér he tõ ön kor mány -
za ti szol gál ta tá sok szín vo na la rend kí vül ma-
gas, ezért ezt a vá rost tart ják Nor végia „le-
gél he tõbb” és mul ti kul tu rá lis vá ro sá nak.
B� rum ön kor mány zat kom mu ni ká ci ós te-
vé keny sé gé nek fõ cél ja, hogy a he lyi de mok -
rá ci át, a he lyi kö zös sé ge ket fenn tart sa és fej-
lessze. Ezért a kom mu ni ká ci ós cé lok a kö-
vet ke zõk: kor rekt és ért he tõ tá jé koz ta tást
nyúj ta ni a pol gá rok nak jo ga ik ról, lehetõ-
ségeikrõl és a köz szol gál ta tá sok ról; pár be -
széd re ösz tön zés. A cél cso por tok: az ön kor -
mány zat hoz tar to zó la kos ság; az ön kor -
mány zat köz tiszt vi se lõi. A tá mo ga tók, a

4 PAL LAI Ka ta lin: Tár sa dal mi rész vé tel. Be ve ze tés a he lyi ön-
kor mány za ti kép vi se lõk szá má ra, Pol gár mes ter Aka dé -
mia so ro zat, Ön kor mány za ti ve ze tõk kép zé se, Te le pü lé -
si Ön kor mány za tok Or szá gos Szö vet sé ge, 2010.

5 BETA.KOMM Un der so kel se om bruk av so si a le me di er
i kom mu ne sek to ren 2011. Kom mu ne sek to rens int eres-
se- og ar be ids gi ve ror ga ni sas jon, 2011.

6 https://www.ba e rum.kom mu ne.no/



mé dia, más ön kor mány za tok és a köz szfé ra
– a szó tág ér telmében – szin tén fon tos cél-
cso port. A kom mu ni ká ci ós plat for mok
hasz ná la tá nál a ve zér lõ ér té kek: nyi tott ság,
tisz te let és bá tor ság.

Az ön kor mány zat kom mu ni ká ci ós osz-
tálya 2010-ben a ko ráb bi mé dia stra té gi á ja
és krí zis kom mu ni ká ci ós stra té gia alap ján,
azok to vább fej lesz té sé vel új kom mu ni ká ci -
ós stra té gi át dol go zott ki. Eb ben a kö zös sé gi 
mé dia hasz ná lat is ki tün te tett sze re pet kap.
A stra té gia al ko tás ra azért ke rült sor, mert a
vá ros ve ze té se ér zé kel te, hogy az on li ne mé-
dia kör nye zet ben a jól in for mált, ön tu da tos
pol gá rok egy re ma ga sabb szin tû pro fesszi o -
na li tást, ko or di ná ci ós te vé keny sé get és a di a -
ló gus le he tõ sé gét vár ták el az ön kor mány -
zat tól. Maga az ön kor mány za ti tör vény is
arra kö te le zi a vá ros ve ze té sét, hogy ak tív
kom mu ni ká ci ót foly tas son. A tá jé ko zó dás -
hoz való jog ról szóló tör vény ezen túl azt is
meg kö ve te li, hogy min den fel té telt biz to sít -
son a de mok rá cia, az át lát ha tó ság és a tár sa -
dal mi kont roll mû köd te té sé hez.

A stra té gia kü lön le ges sé ge az, hogy egy
kö zös sé gi rész vé te len ala pu ló on li ne kom-
mu ni ká ci ós fo lya mat ban jön lét re. A kom-
mu ni ká ci ós osz tály ve ze tõ je blog ban tet te
köz zé, hogy az ön kor mány zat meg kí ván ja
újí ta ni a kom mu ni ká ci ós stra té gi á ját, és
öröm mel fo gad ják az ezzel kap cso la tos ja-
vas la to kat. A blog nak ha tal mas si ke re lett a
lakosok kö rében, de az ak ció a he lyi nyil vá-
nos ság ke re te it is túl lép te, az egész or szág te-
rü le té rõl ér kez tek kom men tek, la i kus, hét-
köz na pi, gya kor la ti tu dást és szak ér tõi tu-
dást köz ve tít ve.

A dis kurzus két szin ten zaj lott: az elsõ
szin ten ma gá ról a stra té gi á ról, míg egy má-
so dik, me ta szin ten ma gá ról az in no va tív ön-
kor mány za ti kez de mé nye zés rõl, annak to-
váb bi ter jesz té si le he tõ sé gé rõl, az on li ne
par ti ci pá ció ke re te i rõl, kor lá ta i ról, ve szé -
lye i rõl. Ar ról, hogy mit koc káztat egy adott
ön kor mány zat po li ti kai ve ze té se, ha lét re -
hoz egy on line ago rát, ahol a lá tens vé lemé-
nyek meg je le né sé vel eset leg ki de rül, hogy a
la kos ság több sé ge a vá ros ve ze té sé vel el len -
té tes ál lás pon ton van bi zo nyos ügyek ben.

Min den eset re, a rész vé te li fo lya mat ban ki-
kris tá lyo so dott kom mu ni ká ci ós stra té gia
meg pró bál a di gi tá lis kul túr a tér nye ré sé vel
és a pol gá rok egy re nö vek võ rész vé te li igé-
nyé vel szá mol ni. A stra té gia sze rint az in for -
má ci ós és kom mu ni ká ci ós osz tály fel ada ta a
kül sõ kom mu ni ká ci ós kap cso la tok meg-
szer ve zé se és me ne dzse lé se (más ön kor -
mány za tok kal, la ko sok kal, vál lal ko zók kal) 
min den fé le csa tor nán ke resz tül, le gyen az
in ter net vagy sze mé lyes ta lál ko zás, fó rum,
ér te kez let.

Ezek alap ján, az egyes szá mú stra tégia az
ak tív és kö zért he tõ tá jé koz ta tás meg va ló sí -
tá sa. Így kell tá jé koz ta tást és ta ná cso kat ad-
ni a szol gál ta tá sok ról, a he lyi de mok rá cia
rend sze ré rõl és mû kö dé sé rõl a la ko sok nak
és a kí vül rõl jövõ lá to ga tók nak. Min den la-
kos szá má ra el ér he tõ vé kell ten ni az összes
in for má ci ót, és se gí te ni ab ban, hogy a la ko -
sok mind egyi ke tisz tá ban le gyen jo ga i val,
lehe tõségeivel és kö te le zett sé ge i vel. Nagy
hang súlyt kell fek tet ni a ren de le tek és az
ön kor mány za ti szol gál ta tá sok kö zért he tõ
meg fo gal ma zá sa. Ezzel kap cso lat ban pár be -
szé det kell ki ala kí ta ni a la kos ság gal (ûr la -
pok ról, do ku men tu mok ról, le ve lek rõl, bro-
sú rák ról, we bes szö ve gek rõl). Az ön kor -
mány za ti por tál nak jobb hoz zá fér he tõ sé get
(ac ces si bily) és egy sze rûbb ke zel he tõ sé get,
hasz nál ha tó sá got kell biz to sí ta ni. Elõ kell
se gí te ni a köz ér de kû ada tok in gye nes ter-
jesz té sét. A köz szol gál ta tá sok kö zöt ti kap-
cso lat rend szer meg szi lár dí tá sá ra egy kö-
zös fe lü le tet kell lét re hoz ni. Vé gül, B�rum
ön kor mány zat ról egy kö zért he tõ nyel ven
meg fo gal ma zott be mu tat ko zó anya got kell
ké szí te ni.

A ket tes szá mú stra té gia a rész vé te li kom-
mu ni ká ció, a di a ló gus meg te rem té sé re irá-
nyul. Épp ezért, az önkormányzat el hatá-
roz ta, hogy meg je le nik a leg több kö zös sé gi
plat for mon, és erre fel ké szí ti a köz tiszt vi se -
lõ ket. B�rum di gi tá lis hír ne vé ért az in for -
má ci ós osz tály fe le l, ezért a kol lé gák fel ké -
szí té se és a kö zös sé gi mé di án foly ta tott te vé -
keny ség is az õ ko or di ná ci ó juk kal tör té nik,
pél dá ul új fel hasz ná lói pro filt is õk hoz hat -
nak lét re. En nek az osz tály nak a ve ze té se fe-
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le lõs a meg je lent tar tal ma kért, a funk ci o na -
li tá sért és a si te-on fo lyó pár be szé dért. Elõ ír -
ja, hogy min den egyé ni pro fi lon ud va ri as és
ba rát sá gos han got kell meg üt ni, hi szen a kö-
zös sé gi mé dia a tár sa dal mi kom mu ni ká ció
szín te re. Az osz tály ve ze tõ je fel hív ja kol lé -
gái fi gyelmét a tény re, mely sze rint az em be-
rek nem min dig tud ják kü lön vá lasz ta ni az
ön kor mány zat ré szé rõl kom mu ni ká ló sze-
mély szak mai és sze mé lyes, di gi tá lis iden-
titását. Fi gyel mez te ti õket, hogy min den
inter neten fo lyó te vé keny ség ar chi vált és
vissza ke res he tõ. A kö zös sé gi mé dia a tár sa -
dal mi nyil vá nos ság rész e, min den ki fe le lõs
az ot ta ni meg nyil vá nu lá sa i ért, ezért kö rül te -
kin tõ ud va ri as és meg fon tolt ma ga tar tás kö-
ve ten dõ. Öt jó ta ná csot is meg fo gal maz.

1. Min den ki te kint se ma gát az ön kor -
mány zat „nagy kö ve té nek”! 

Aki a kö zös sé gi mé di á ban meg nyil vá nul,
egy szer re kép vi se li ma gát és a szer ve ze tét.
Épp ezért cél sze rû meg fon tol ni a po zí ci ó ra
és a mun ká ra vo nat ko zó in for má ci ók köz-
zé té te lé nek rész le tes sé gét. 

2. Min den kit a nyi tott ság és vi lá gos be-
széd jel le mez zen!

Õszin tén, ren de zet ten és át lát ha tó an kell
meg nyil vá nul ni. Fon tos azt tisz táz ni, hogy
ki kom mu ni kál, mi lyen po zí ci ó ból be szél
(magán vagy szak mai), és ah hoz a té má-
hoz szól jon hoz zá, amely nek szak ér tõ je. Ha
szük sé ges, meg je lö len dõ, ki le het szak ér tõ
az adott ügyben.

3. Fõ a kö vet ke ze tes ség és az ob jek ti vi tás!
Fon tos az el ér he tõ ség, va la mint a kons-

truk tív kri ti ká ra és vi tá ra ösz tön zés. Visz-
sza fo got tan és ba rát sá go san kell vi sel ked ni,
akkor is, ha a má sik fel indult ér zelmi ál la-
potban van vagy el ragadta a hév. Min denki a 
sa ját vi sel ke dé sé ért a fe le lõs. 

4. Fon tos a haj lan dó ság a má sik meg hall -
ga tá sá ra és a tu dás meg osz tá sá ra!

Az ér té kes is me re te ket, lin ke ket, szak ér -
tõi lis tát meg kell osz tani a kol légákkal és a
kül vi lág gal. 

5. Min den ki nek in teg ráns sze mély ként
kell vi sel ked nie!

Az ön kor mány zat az in for má ci ós és
kom mu ni ká ci ós rend szer nek az új stra té gia
alap ján tör té nõ ha té kony mû köd te te té sé vel
fel ada ta i nak ered mé nyes meg ol dá sát vár ja.

L�renskog (32 000 lakos)7

A nyi tott, mul ti kul tu rá lis, di na mi ku san
fej lõ dõ vá ros, egy re ke re set tebb, hi szen fél
óra alatt busszal is meg kö ze lít he tõ Os ló ból.
Az ön kor mány zat kom mu ni ká ci ós osz tá lya
egy fõ bõl, egy on li ne kom mu ni ká ci ós szak-
ér tõ bõl áll, aki a ku ta tás elõt ti na pon el in dí -
tott új hon lap szol gál ta tá sa it mu tat ta be egy
táb la gé pen, arra op ti ma li zált vál to zat ban.
Nor vé gi á ban az egyes te le pü lé sek – amennyi-
ben élni kí ván nak a le he tõ ség gel – in gyen jut-
hat nak hoz zá egy mi nisz té ri u mi fej lesz té sû,
szo fisz ti kált fel hasz ná lói tesz te ken ke resz tül -
ment in ter ne tes por tál hoz, annak táb la gép re, 
illetve okos te le fon ra op ti ma li zált vál to za tá -
hoz. (Ez to vább fej leszt he tõ, de ha pél dá ul
egy 250 fõs te le pü lés nek erre nincs ka pa ci tá -
sa, így is ki tû nõ en hasz nál ha tó és esz té ti kus.)

L�rens kog in ter ne tes por tál ján meg ta lál -
ha tó min den köz ér de kû adat, de a kép vi se lõ-
 testületi ta gok ha tár idõ nap ló ja, a hiva talok
egy más kö zöt ti le ve le zé se, a szom szédok egy-
mást be pa na szo ló le ve lei is nyilvá nosak. Az
on li ne kom mu ni ká ció, ugyan úgy, ahogy a
non ver bá lis, tár gyak út ján tör té nõ kom mu -
ni ká ció, az üveg fa lú épü le tek, üveg fa lú, egy-
más sal köl csö nö sen fel cse rél he tõ iro dák, tár-
gyalók és ter mek mind a nyi tottság el vét he -
lye zik a kö zép pont ba. Min den csa tor nán a fõ
üze net, hogy a nor vég köz igaz ga tás meg bíz -
ha tó, át lát ha tó mó don mû kö dik egy nyi tott,
de mok ra ti kus, ko ope ra tív tár sa da lom ban. 

L�rens kog egyi ke volt azok nak a te le pü lé -
sek nek, ame lyek (kez det ben hár man, majd
össze sen ti zen né gyen) 2006-tól egy két éves
pi lot prog ram ban be ve zet ték az „E-kez de mé -
nye zés” (E-ini ti a ti ve) gya kor la tát. Az on li ne
el já rás le he tõ vé te szi a te le pü lés la ko sa i nak,
hogy a kép vi se lõ-tes tü let szá má ra meg vi ta tás -
ra ja va sol ja nak té má kat, illetve, hogy alá írá -
suk kal csat la koz za nak a má sok ál tal elõ ter -
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jesz te ni kí vánt ügyek hez. Az elõ ter jesz tést a
kép vi se lõ-tes tü let web si te-ján ke resz tül le he -
tett meg tenni, amely nek a jogi alap ját az ön-
kor mány za ti tör vény az ügyek nyil vá nos
elõ ter jesz té sé nek (kez de mé nye zé sé nek) jo gá -
ról szóló cik kely nyújt ja.

2008-ban az ér té ke lõ bi zott ság meg ál la pí -
tot ta, hogy a ti zen négy te le pü lés bõl ki len cen
él tek ezzel a le he tõ ség gel, össze sen har minc -
egy ja vas lat ér ke zett az egyes kép vi se lõ-tes tü -
le tek hon lap já ra. Egyet ér vény te len nek nyil-
vá ní tot tak, mert név te len volt. A har minc ból 
ti zen há rom volt meg fe le lõ szám ban el len je -
gyez ve az ér vé nyes ség hez, így a kép vi se lõ-tes -
tü let eze ket meg vi tat ta és mind a ti zen hár mat 
tá mo gat ta. Az egyik már az ér té ke lés ide jé re
meg is va ló sult (az ér de kes ség ked vé ért: egy
má szó fal lé te sí té se az érin tett te le pü lé sen).
A fenn ma ra dó ti zen hét eset bõl né hány kí vül
esett az ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let
jog al ko tá si ha tás kö rén; né hány eset ben jó-
váhagyásra vár tak; volt, ami in kább vé le-
mény-nyil vá ní tás nak tûnt, mint elõ ter jesz -
tés nek; né há nyat ad mi niszt ra tív úton ke zel -
tek (nem volt szük sé ges a kép vi se lõ-tes tü let
elé ter jesz te ni).

Az elekt ro ni kus la kos sá gi kez de mé nye zé -
sek cél ja a hoz zá fé rés szé le sí té se, de az elõ ter -
jesz té si fo lya mat nyil vá nos fi gye lem mel kö-
ve té sé re is le he tõ sé get nyújt. Ha té ko nyab bá
te szi az in for má ció áram lás fo lya ma tát, és
új cso por to kat ak ti vi zál hat, kü lö nö sen fi a ta -
lo kat. Nor vé gi á ban a fi a ta lok köz ügyek be
tör té nõ be vo ná sát tart ják a leg prob le ma ti -
ku sabb nak. A vizs gált ön kor mány za tok in-
ter jú ala nyai er rõl hossza san be szél tek, meg-
erõ sít ve az ak tív ál lam pol gár ság ról a kö zel -
múlt ban le foly ta tott nem zet kö zi ku ta tás
ered mé nye it. Épp ezért, kí sér le ti jel leg gel, a
2011-es ön kor mány za ti vá lasz tá so kon 7 te le -
pü lé sen – köz tül L�rens kog ban – le he tõ vé
tették a fia talok szá mára, hogy már 16 éves
kor tól sza vaz za nak. A vá lasz tá so kat meg elõ -
zõ en, az érin tett is ko lák prog ra mot dol goz -
tak ki a fi a ta lok ál lam pol gá ri is me re tek kel és
gyakor latokkal tör té nõ fel ké szí té sé re. Szin-
tén a fi a ta lok be vo ná sá val, a kö zös sé gi rész vé -
te len ala pu ló vá ros fej lesz tés mód szer ta nát al-
kal maz va in dít 2012-ben L�rens kog vá ros ve -

ze té se egy on line, vir tu á lis te rek be ter ve zett
jö võ mû helyt.

Holland tapasztalatok
Hol lan di á ban az in ter jú ala nyok mind fon-

tos nak tar tot ták ki emel ni a vá ros ve ze tést il le -
tõ 2002-es vál to zá so kat, amely a ko ráb bi nál
pon to sab ban sza bá lyoz za a kép vi se lõ-tes tü let 
(döntéshozó ha talom) és a napi ügyek me ne-
dzse lé sé ért fe le lõs in té zõ bi zott ság (vég re haj -
tó ha ta lom) kü lön vá lasz tá sát. Kép vi se lõ nem
le het az in té zõ bi zott ság tag ja.

Almere (196 000 lakos)8

A mind össze har mincöt éves hol land
nagy vá ros, Al me re Amsz ter dam te her men -
te sí té sé re jött lét re te rü le té nek a ten ger bõl
tör té nõ el ke rí té sé vel, le csa po lá sá val, kiszá-
rításával, fel töl té sé vel. A fi a tal, év szá za dos
múlt tal, ha gyo má nyok kal nem ren del ke -
zõ vá ros ve ze té se tisz tá ban van az zal, hogy
min den – a tár sa da lom tu do má nyi ku ta -
tás ered mé nye i vel meg ala po zott – in no va tív 
öt le tet meg va ló sít hat a de mok ra ti kus mû-
kö dés hol land ha gyo má nyá nak to vább fej -
lesz té sé re. La ko sai szá má ra meg le he tõ sen
gaz dag, sok ré tû le he tõ sé get kí nál a kom mu -
ni ká ci ó ra, a kü lön bö zõ öt le tek, prob lé mák,
vé le mé nyek meg tár gya lá sá ra.

Az ön kor mány zat ré szé rõl a tá jé koz ta tás
a he lyi po li ti kai na pi lap két he ten te, szom-
ba ton meg je le nõ mel lék le té ben, va la mint
elekt ro ni kus hír le vé len ke resz tül tör té nik.
A la ko sok meg ke res he tik a pol gár mes tert,
illetve a kép vi se lõ-tes tü le ti vagy in té zõ bi -
zott sá gi ta go kat e-ma il ben, de el me het nek
fo ga dó órá ik ra is. Ed dig min den a magyar-
országi gya kor lat hoz ha son ló. Ezek mel lett
in no va tív kez de mé nye zés nek tû nik pél dá ul
a „Po li ti kai piac” el ne ve zé sû ren dez vény,
ame lyet a vá ros ve ze té se min den csü tör tök
este 19.00–22.30-ig tart a vá rosházán, és
amely leg in kább a Jür gen Ha ber mas ál tal
ide a li zált pol gá ri nyil vá nos ság esz mé nyét
tes te sí ti meg. A 18. szá za di pol gá ri nyil vá -
nos ság nak he lyet adó klu bok, ká vé há zak he-
lyett azonban egy ízig-vérig 21. szá zadi vá -
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ros há za ad he lyet a kép vi se lõk és pol gá rok
kon szen zus ke re sõ, ra ci o ná lis vi tá já nak.

Az, hogy mi lyen ügyet tárgyal az adott
este a kép vi se lõ-tes tü let, a la ko so kon mú lik.
Ál ta lá ban elég öt ven alá írást össze gyûj te ni
ah hoz, hogy a kép vi se lõ-tes tü let fog lal koz -
zon egy üggyel. Ah hoz, hogy egé szen biz to-
san dön tés is szülessen a kérdésrõl, százöt-
ven alá írást kell össze gyûjteni. (Ez egy kö -
rül be lül 200 000 la ko sú vá ros ban ál ta lá ban
rö vid idõ alatt min den ki nek si ke rül.) Sza bá -
lyo zott, hogy egy adott vá ros ve ze té si cik lus -
ban hány szor ke rülhet elõ egy ügy.

A ren dez vény pon to san meg ha tá ro zott
ko re og rá fia és for ga tó könyv sze rint zaj lik.
Az ügy is mer te té se a ple ná ris, web ka me rá -
zott, üveg fa lú te rem ben tör té nik. Ez után az
elsõ két órá ban „Kör for gó” (Ca ro u sel) kö-
vet ke zik. A kép vi se lõ-tes tü le ti ta gok fel ada -
ta az, hogy ez idõ alatt min den ren delkezés-
re álló ada tot, vé le ményt össze gyûjt se nek az
adott té má val kap cso lat ban. Eh hez az üveg-
te rem mel let ti ki sebb ter mek ben kü lön fé le
adat gyûj té si mód sze rek kel (kér dõ íves fel mé -
ré sek, szak ér tõi anya gok, fó kusz cso por tok
ered mé nyei stb.) elõ ké szí tett ada tok hoz, in-
for má ci ók hoz jut hat nak hoz zá, ki kér he tik
az ott meg je lent pol gá rok vé le mé nyét, fó-
kusz cso port vagy works hop tar tá sá val to-
váb bi in for má ci ó kat sze rez het nek a la ko -
sok tól. A lé nyeg, hogy a dön tés ho zás hoz
mi nél több in for má ci ót sze rez ze nek az ügy-
gyel kap cso lat ban.

A két órás „Kör for gás”-t fél órás nyil vá nos
vita kö ve ti az üveg fa lú te rem ben. Min den
eset ben fel szó lal egy, az el len ér ve ket meg-
fogalmazó hi va ta los op po nens, ne hogy vé-
let le nül elõ for dul jon, hogy az el len ér vek
implicit ma radnak. A vita után a kép vise-
lõ-tes tü let a te rem ben ma rad és meg hoz za
dön té sét. A la ko sok ad dig ott, a vá ros há zán,
egy má sik te rem ben a ren dez vény té má já val 
kap cso lat ban ren de zett ki ál lí tá son be szél -
get het nek (ezt ko ráb ban az ön kor mány zat
al kal ma zott jai ké szí tik elõ). A kép vi se lõ-tes -
tü let tag ja i nak össze sen ma xi mum fél óra áll
a ren del ke zés re a dön tés re. Igen nel vagy
nem mel sza vaz nak, és dön té sü ket rö vi den
in do kol ják. Vé gül ki hir de tik az ered ményt.

Az el já rás le he tõ vé te szi, hogy az egyes
ügyek ben ko ráb ban meg szo kott, át lag ban
két hó na pos dön té si idõ há rom, meg le he tõ -
sen in ten zív órá ra rö vi dül jön le. A ren dez -
vény elõ nye még, hogy a dön tési me chaniz-
mus min den ér dek lõ dõ szá má ra nyil vá nos -
sá, át lát ha tó vá vá lik. 

To váb bi ér té kes esz köz a kép vi se lõ-tes tü -
let ke zé ben a la kos ság dön tés ho zó fo lya ma -
tok ba tör té nõ be vo ná sá ra a Co un cil Pa nel
(Ta nács Pa nel). A vá ros ve ze té se még Al me -
rében is gyak ran szem besül az zal a ténnyel,
hogy a la ko sok be vo ná sa a leg ne me sebb
szán dék tól ve zé rel ve is fá rad sá gos, ren ge teg
idõt igény lõ fel adat. Ép pen ezért pró bálja az
on li ne kom mu ni ká ció elõ nye it ki hasz nál va
új tí pu sú pár be széd alap ja it le ten ni egy in ter -
ne tes pa nel mû köd te té sé vel. A szol gál ta tás
beindítása elõtt (több mint két éve) az ön -
kor mány zat rend kí vül in ten zív, hir de té se -
ken, rek lá mok ban, ké pes la po kon meg je lent 
szlo gen nel (A ta ná csod ra van szük sé günk.
Pi ac ra visszük.) pró bál ta moz gó sí ta ni a la-
kos sá got.

Je len pil la nat ban kö rül be lül 2000 tag ja
van a pa nel nek (nem rep re zen ta tív, de le het
tud ni a ta gok pa ra mé te re it). A pa nel funk-
ciója, hogy tám pon tot ad jon a kép vi se lõk
szá má ra meg ha tá ro zott öt le tük kel kap cso -
latban. Egy hét alatt a le kérdezés és a fel dol-
gozás is meg történik, és min den adat azon -
nal fel ke rül az in ter net re. In nen tõl kezd ve
egy részt az ada to kat meg ren de lõ kép vi se lõ
– és a töb bi kép viselõ – hasz nálja azo kat egy
adott ügy meg vi ta tá sá hoz vagy a dön tés ho -
zás hoz, más részt a nyil vá nos ság. Leg in kább
a he lyi la pok ve szik hasz nát az ada toknak,
hi szen ezek kel alá tá maszt va job ban te ma ti -
zál hat nak egy-egy ügyet, pél dá ul:

– vegy sze rek hasz ná la ta a vá ros tisz tán -
tar tá sá ban,

– bol tok nyit va tar tá sa va sár nap,
– a par kok ban le gye nek-e épü le tek,
– az anya könyv ve ze tõ vissza uta sít hat ja-e,

hogy me leg párt ad jon össze,
– ön kor mány zat tá mo gas son-e pro fi sport-

klu bot,
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– az ön kor mány zat dol ga-e kül föl di or-
szá gok meg se gí té se krí zis ese tén,

– pa zar lás-me nedzs ment,
– he lyi re pü lõ tér ki szé le sí té se.

A pa nel mû köd te té sé nek elõ nye, hogy a
lekérdezés után az ered mény rö vid idõn be-
lül hoz zá fér he tõ, be ke rül a tes tü le ti ülé sek -
re, ahol dön tés ho zás ra, cse lek vés re kész tet.

Mind a pa nel, mind a po li ti kai piac az
egyes, konk rét al kal ma kat te kint ve két irá -
nyú, tu laj don kép pen aszim met ri kus kom-
mu ni ká ci ó nak tûn het, amely ben a ha ta lom
nem te kin ti ma gá ra néz ve kö te le zõ nek a dön-
tés ho zás nál a la kos sá gi vé le mé nyek figye-
lembe vé te lét. Fo lya ma tá ban te kint ve ezen
esz kö zök re, te hát fi gye lem be véve, hogy cik-
li ku san, gya kor ta is mét lõd nek, a la ko sok vé-
le mény for má ló és nyomásgya korló po ten ci -
ál ja fel ér té ke lõ dik. Meg ala po zott nak tûn het
az ér tel me zés, amely sze rint a vá ros ve ze té se
ezek kel az esz kö zök kel a la ko sok együtt mû -
kö dé sé re szá mít a lé nye ges kér dé sek ki je lö lé -
sé ben és meg vi ta tá sá ban. Ez azt jel zi, hogy itt
el in dult a kon zul tá ci ót meg ha la dó együtt mû-
kö dés az ön kor mány zat és a la ko sok kö zött.
A cél a fo lya ma tos de mok ra ti kus pár be széd,
a be szél ge tés, vi tat ko zás és kon szen zu á lis
meg egye zés kul tú rá já nak fenn tar tá sa, amely-
ben az egy sze ri, nagy hord ere jû kér dé sek
meg vi ta tá sá ba nem je len t prob lé mát az érin-
tett la ko so kat be von ni. (Ilyen nagy, két éves
és meg le he tõ sen si ke res par ti ci pá ci ós pro jekt
volt a De La ren vá ros fej lesz té si prog ram.)

Haaksbergen (27 000 lakos) 9

A vá ros rend kí vül ma gas szin tû szol gál ta -
tá so kat nyújt az egész ség ügy, az ok ta tás, a
kul túr a és a sport te rü le tén.10 A vá ros ve ze-
té se a struk tu rált tár sa dal mi pár be széd ke re -
te i nek szisz te ma ti kus ki dol go zá sát, a rész vé -
tel in téz mé nyé nek ki épí té sét 2000 kör nyé -
kén kezd te. Az ön kor mány zat 2006–2010-es
po li ti kai prog ram já nak egyik leg sar ka la to -

sabb pont ja a pol gá rok dön tés ho zás ba való
be vo nás ba. A vá ros múlt já ból, mé re té bõl,
ha gyo má nya i ból adó dó an a par ti ci pá ció
„klasszi kus” gya kor la tát va ló sít ja meg és ér-
té ke li év rõl évre annak ér de ké ben, hogy
meg fe lel jen a nyi tott, meg bíz ha tó, fle xi bi lis
és pol gár ba rát vá ros kon cep ci ó já nak.

2011-re a vá ro si ta nács kép vi se lõ-tes tü le ti
és bi zott sá gi ülé sei nyil vá no sak, a pol gá rok
– meg le he tõs rész le tes ség gel sza bá lyo zott
ke re tek kö zött – fel is szó lal hat nak raj tuk.
Mind két szín té ren fon tos a rész vé tel le he tõ -
sé gé nek biz to sí tá sa: a bi zott sá gok mun ká já -
ba való be kapcsolódás ta lán még a képvi -
selõ-testületi ülé sen tör té nõ rész vé tel nél is
lé nye ge sebb, hi szen a – te ma ti ku san szer ve -
zett (építésügyi, szo ciális stb. – nem az in té-
zõ bi zott ság ról van szó) – bi zott sá gok azok,
ame lyek vé le ményt nyil vá ní ta nak az il le té -
kes sé gi te rü le tük höz tar to zó ügyek kel kap-
cso lat ban, a tes tü let ál ta lá ban már csak for-
má li san hagy ja jóvá a ja vas la ta i kat.

A pol gá rok min den egyes na pi ren di pont-
hoz hoz zá szól hat nak, új té mát is elõ ter jeszt -
het nek, ki vé ve, ha az ügy olyan ha tá ro zat tal
kap cso la tos, amellyel kap cso lat ban felleb-
bezési eljárás in dult vagy pél dául ha az ön -
kor mány zat do lo gi be szer zé se i hez kö tõ dik,
vagy olyan, amellyel kap csolatban a vá -
ros ve ze té se hi va ta los par ti ci pá ci ós fo lya ma -
tot in dí tott el, eset leg sze mé lyi kér dé se ket
(ön kor mány za ti ki ne ve zé sek), illetve olyan
ügyet érin tene, amely ellen a hol land tör vé-
nyek ér tel mé ben köz igaz ga tá si el já rást le het
in dí ta ni.

A hoz zá szó lás sza bá lya it pon tos for ga tó -
könyv rög zí ti. A bi zott sá gi ülé sek ese té ben
pél dá ul elõ írás, hogy a fel szó la ló pol gár nak
tizenöt perc cel az ülés elõtt be kell je lentenie
szán dé kát a bi zott sá gi tit kár nál a téma meg-
je lö lé sé vel és az ada ta i nak meg adá sá val. A le-
ve ze tõ el nök sze re pe is sza bá lyo zott: az ülés
meg nyi tá sa után el sõ ként annak a pol gár nak 
kell meg ad nia a szót, aki na pi ren den kí vü li
té má ban kí ván szól ni. A fel szó la lá sok sor-
rend je szin tén kö tött, ahogy a hoz zá szó lá -
sok idõ ke re te is. Fon tos meg je gyez ni, hogy
a bi zott sá gi ülé se ken a pol gá rok fel szó la lá sát 
struk tu rált vita kö vet he ti a té má val kap cso -
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latban. Az el nök vé gül dönt az ügy to vábbi
sor sá ról.

A kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sek ese té ben az
ott fel szó lal ni kí vá nó la ko sok nak szin tén
elõ re kell je lez ni ük szán dé ku kat a tit kár sá -
gon. A fel szó la lás sza bá lyai ha son lók, mint a
bi zott sá gi ülé sek ese té ben, de ezút tal vi tá -
nak már nincs he lye.

Ha aks ber gen ön kor mány za ta ides to va kö-
rül be lül tíz éve hoz ta lét re a kon zul tá ci ós tes-
tü let in téz mé nyét. A vá rost öt ke rü let re oszt-
va kon zul tá ci ós tes tü le tek lét re jöt tét kez de -
mé nyez te. Az együtt mû kö dé si szán dék ról
2003-ban meg ál la po dást kö tött ve lük, amely
rész le te sen sza bá lyoz za az együtt mû kö dés te-
rületeit és for máit, majd 2009-ben ezt mó do-
sí tot ták. Az egyes, pro jekt ala pú együtt mû kö -
dé sen túl a kon zul tá ci ós tes tü le tek fel ada ta,
hogy a pol gá rok élet kö rül mé nye i nek ja ví tá -
sá ra te gye nek ja vas la to kat, amely hez a költ-
ség ve tés for rá sok biz to sí tá sá val já rul hoz zá.

2009-ben egy füg getlen tes tület, az ön kor-
mány zat nál mû kö dõ szám ve võ szék el vé gez -
te a tes tü le ti ta ná csok rész le tes ér té ke lést,
amely há rom konk rét, a kö zös sé gi ter ve zés
mód szer ta ná ra épü lõ pro jekt elem zé sé re
épül. Ez alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az
egyes tes tü le tek am bí ció, ka pa ci tás és le he -
tõ sé gek te kin te té ben is meg le he tõ sen kü lön -
bö zõ ek, az együtt mû kö dés egye lõ re nem ki-
elé gí tõ. A pol gá rok rész vé te le a pro jekt ben
jel lem zõ en a kon zul tá ció szint jé ig jut el.
A kez de ti lel ke se dés így min den eset ben
alább hagy. A rész vé tel ma ga sabb szint jé nek
el éré se ér de ké ben a szám ve võ szék ja vas la to -
kat is meg fogalmaz, amellyel a ku tatás so rán
meg kér de zett pol gár mes ter-he lyet tes – sa ját
ta pasz ta la ta i ra épít ve – tel je sen egyet ér tett.

Ezek alap ján po zitív vol na, ha a vá ros ve -
ze té se nagy pro jek tek ese té ben a je len le gi nél 
még át gon dol tab ban ter vez né meg a la ko sok 
le het sé ges rész vé te lét azok ban. A leg fon to -
sabb a sze re pek (ön kor mány zat és la ko sok),
va la mint a fe le lõs sé gek tisz tá zá sa. A vá ros -
ve ze tés re min den képp a koordiná tori, fa ci li -
tá to ri, va la mint ki vi te le zõi sze rep jut, a kon-
zul tá ci ós tes tü le tek re part ner ként kell te-
kin te ni. Az ön kor mány zat csak ak kor tud

meg fe lel ni a pol gá rok el vá rá sa i nak, ha elõ re
köz li ve lük a moz gás te rü ket, te hát azt, hogy
milyen szin tû rész vételt en ged meg a pro jekt
(kon zul tá ció, együtt mû kö dés, döntésát-
ruházás bi zo nyos kér dé sek ben); va la mint
ak kor, ha a pro jekt ben vé gül va ló ban meg je -
le nik az õ né zõ pont juk. Pon tos for ga tó -
köny vet kell ké szíteni a pro jekt egyes sza ka-
szairól, és ar ról, hogy ezek ben ki, ho gyan
tart ja a kap cso la tot a la kos ság gal.

A pol gár mes ter-he lyet tes ki emel te a ko-
ráb bi pro jek tek egyik leg fon to sabb ta pasz -
ta lat át: a pro jekt rõl fo lya ma to san tájé-
koztatni kell a la kosokat. A hangsúly a fo-
lya ma to son van; nem elég a té vé hír adók
gya kor la tát kö vet ni, és csak az ered mé nyek -
rõl, a fon to sabb ál lo má sok ról be szá mol ni.
A fo lya mat ban részt ve võk in for má ci ós igé-
nye ak kor is fenn áll, ha még nincs ered mény
egy bi zo nyos pro jekt sza kasz ban. Ha ilyen-
kor nem kom mu ni kál az ön kor mány zat, és
nem kel lõ képp el ér he tõ, a pro jekt részt ve -
võ it bi zony ta lan ság fog ja el, amely bi za lom -
vesz tés sel pá ro sul hat.

Ah hoz, hogy a vá ros ve ze té se si ke res
koor dinátorként, fa ci li tá tor ként mû köd -
hes sen, szem lé let mó dot kell vál toz tat nia
sa ját sze repével kap cso lat ban, és to váb bi
erõfeszí téseket kell ten nie annak ér de ké ben, 
hogy el sajátítsa a si ke res sze rep meg va ló sí tás -
hoz szük sé ges kom mu ni ká ci ós kész sé ge ket,
kom pe ten ci á kat (ér te kez let me nedzs ment, 
konf lik tus ke ze lés, tár gya lás tech ni ka stb.).

Német tapasztalatok
A vizs gált ön kor mány zat, Fil ders tadt a

svá bok ál tal la kott Ba den-Würt tem berg tar-
to mány ban ta lál ha tó. A tar to mány la ko sa i -
nak száma 10 700 000. Fil derstadt a Stutt-
garti re pü lõ tér tõl két ki lo mé ter re ta lál ha tó,
ki tû nõ inf ra struk tú rá val el lá tott kör nye zet -
ben.

Filderstadt (44 000 lakos)11

A vá ros ve ze té se ál tal foly ta tott kom mu -
ni ká ció dek la rált cél ja a kö zös ség fej lesz -
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tés (be le ért ve a 20-22 szá za lék emig ránst),
amelynek ha gyománya több mint tíz évre
nyú lik vissza. A kez de tek kor a vá ros ve ze té -
se még csak egy-egy konk rét pro jektbe von -
ta be a la kos sá got (te ma ti kus vá ros fej lesz té si
prog ram ba pél dá ul a já ték te rek, la kó kör -
nye zet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa ér de ké ben).
A la kos sá gi kap cso la tok tu da tos fej lesz té sé -
nek kö szön he tõ en mára az ön kor mány zat
és a la ko sok együtt mû kö dé se fo lya ma tos sá,
tartóssá vált, ami ért mind az ön kormány-
zat, mind a la kosok so kat tesz nek.

Ez a hét köz na pok szint jén pél dá ul azt je-
len ti, hogy 2008-ban az új vá ros fej lesz té si
kon cep ci ót il le tõ en a vá ros ve ze té se nem a
sa ját szak ér tõi ál tal elõ ké szí tett, konk rét ter-
vek rõl kér dez te meg a la ko so kat (kon zul tá -
ció), ha nem már a pri o ri tá sok ki je lö lé sét is
ma guk a la ko sok vé gez ték az ön kor mány -
zat tal együtt mû köd ve egy két na pos nagy
works ho pon.

Fon tos meg em lí te ni, hogy az együtt gon-
dol ko dás hosszú évek re vissza te kin tõ ha-
gyo má nya el le né re, az ön kor mány zat ez
eset ben pél dá ul na gyon fon tos nak tar tot ta,
hogy a la ko sok kal egy ér tel mû en tu das sa,
mire szá mít hat nak, mi le het a sze re pük,
mek ko ra a moz gás te rük. Azt, hogy eb ben a
prog ram ban a pol gá rok nak a ko ráb bi hoz
mér ten is jó val na gyobb le he tõ sé gük lesz az
élet fel té te le ik fej lesz té sé re, te hát ér de mes
részt ven ni ük ben ne.

Ezt az egy üze netet ti zenhét elõ re meg ter-
ve zett ren dez vény ke re té ben jut tat ta el a cél-
cso port hoz (busszal szer ve zett ki rán du lás,
egyéb sport- és kul tu rá lis ren dez vé nyek).
A kö zös ezek ben az volt, hogy a vá ros ve ze-
té se egy konk rét ese mény kap csán le he tõ sé -
get adott a ta lál ko zás ra, az in ter ak tív – sze-
mé lyes, nem on li ne – kom mu ni ká ci ó ra. Az
üze net „át ment”, a meg hir de tett két na pos
works ho pon a la kos ság maga ha tá roz ta meg
és rang so rol ta a szá muk ra leg fon to sabb
tíz kér dés kört, majd mun ka cso por tok ban
folyt to vább a hosszú távú vá ros fej lesz té si
kon cep ció alap ja i nak a ki dol go zá sa. Az ön-
kor mány zat a ja vas la tok kal kap cso lat ban
ha tás ta nul má nyo kat ké szít, kö vet ke ze te sen

vissza je lez, tá jé koz ta t, a mun ka cso por tok
pe dig dol goz nak.

E prog ramon túl az is jel zi a la kosok ak ti-
vi tá sát, hogy – az együtt mû kö dés tu da tos,
stra té gi ai ter ve zé sé nek ered mé nye ként – ma
a 44 000 la kosból 18 000 fõ mozgósítható
rend sze re sen kü lön fé le ön kén tes mun kák ra
épü lõ pro jek tek re. Ezek ben a vá ros ve ze té se 
ko or di ná ló, öt let gaz da vagy épp tá mo ga tó
sze rep ben mû kö dik köz re.

Nem volt min dig így: 2000-ben az ön kor-
mány zat épp a ha gyo má nyos ci vil szer ve ze -
tek egy re fo gyó tag sá gá nak oka it pró bál ta
ki de rí te ni. Kér dõ íves mód szer rel ku tat ta,
mi lyen mér té kû az ön kén tes mun ká ra irá-
nyuló rész vételi kedv, ho gyan le het a ko ráb-
bi nál ki fi no mul tabb esz kö zök kel mo ti vál ni
a la ko so kat bi zo nyos fel ada tok el lá tá sá ra.

A fel mé rés ered mé nye ként ki raj zo ló dott
egy vál to zó ban lévõ tár sa da lom, amely ben
az ön kéntes mun kát nem a má sokon való se -
gí tés szán dé ka, az ön fel ál do zás mo ti vál ja,
ha nem el sõ sor ban a tá ras együtt lét bõl fa ka -
dó öröm, szó ra ko zás, az ön meg va ló sí tás le-
he tõ sé ge (a má so kon való se gí tés szán dé ka
ter mé sze te sen ugyan úgy meg je le nik, csak a
pri o ri tá sok vál toz nak). Ezzel össz hang ban
a pol gárok azt ál lították, hogy nem hosszú
távú el kö te lez õdés sel, fe le lõs ség gel járó
egye sü le ti for má ban, ci vil szer ve ze tek ke re -
té ben len né nek haj lan dók ön kén tes mun kát 
vé gez ni, ha nem rö vid távú, át lát ha tó pro-
jekt mun ká ban, amely nek van „ele je, kö ze pe 
és vége”.

A fel mé rés ered mé nye it fi gye lem be véve,
Fil ders tadt ön kor mány za ta meg pró bál ta új-
ra gon dol ni, új ra de fi ni ál ni sze re pét, annak
ér de ké ben, hogy hasz no sí ta ni tud ja a pol gá -
rok rész vé te li ked vét, más képp fo gal maz va
azért, hogy egy okos te lepülési hu mán erõ -
for rás-gaz dál ko dást (kom pe ten ci ák, ké pes -
sé gek ki hasz ná lá sa) va ló sít son meg.

Az új sze rep ben a vá ros ve ze té se nem irá-
nyít, ha nem szol gál ta tá so kat ko or di nál.
A he lyi köz igaz ga tás és a la ko sok egy aránt
egy ko ope rá ci ós fo lya mat sze rep lõi, part ne -
rek. Az igaz ga tás szer ve zé si szak ér tõi isme-
reteket, kom pe ten ci á kat a pol gá rok hét köz -
na pi tu dá sa, ta pasz ta la tai (adott eset ben szak-
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ér tõi tu dá sa) egé szí tik ki. A pol gár mes ter
 szerint a vá ros ve ze té sé nek ezt a sze rep vál tást 
volt a leg ne he zebb el fo gad tat ni. Ezek után
már „csak” annak a tech nikáját kel lett el sajá-
tí ta ni uk, ho gyan kell a la ko sok kal tör té nõ
tar tós együtt mû kö dés fo lya ma tát ki ala kí ta ni.

Fon tos nak tûnt po zi tív pél dák, jó gya kor -
la tok fel ku ta tá sa Ba den-Wür ten berg ön kor -
mány za tai kö zött, és szük sé ges nek lát szott
az ön kor mány za ti köz tiszt vi se lõk to vább -
kép zé se, va la mint egy rész le tes gya kor la ti
út mu ta tó ki dol go zá sa a rész vé te li fo lya ma -
tok ko or di ná lá sá val kap cso lat ban az új hely-
zet pro fesszi o ná lis ke ze lé sé re. Az út mu ta tót 
min den köz tiszt vi se lõ meg kap ta. Az ön kor -
mány zat lét re hoz ta a Tár sa dal mi Rész vé tel
és Vá ros fej lesz tés Re fe rá tust (a kö vet ke zõk -
ben: Rész vételi Iro da), amely a képviselõ-
 testület, a pol gár mes te ri hi va tal és a la ko -
sok kö zöt ti együtt mû kö dést ko or di nál ja, és
amely az óta is köz vet le nül a pol gár mes ter
mel lé ren del ve dol go zik.

A Rész vé te li Iro da fel ada ta a la ko sok, ci-
vil szer ve ze tek, vál lal ko zók meg ke re sé se és
rész vé tel re ösz tön zé se, a rész vé tel elõ ké szí -
té se, meg szer ve zé se a szak hi va tal lal egyez-
tet ve, a rész vé tel kü lön fé le ak ci ó kon ke-
resztül tör té nõ tá mo ga tá sa és a köl csön ös
elis merés kul tú rá já nak fej lesz té se. Olyan
ma te ri á lis és nem ma te ri á lis, de in no va tív
esz kö zök nek a ki dol go zá sa, amellyel a vá ros 
ve ze té se az ön kén tes mun kát ho no rál ja: se-
gí ti el he lyez ke dé sét, be is ko lá zá sát, kul tu rá -
lis vagy spor to lá si le he tõ sé gek hez jut tat ja,
kö zös va cso rá ra in vi tál ja vagy le he tõ vé te-
szi, hogy meg je len jen a nyil vá nos szfé rá ban, 
té vé ben, rá di ó ban). Ez rész ben már ki dol go -
zott rend szer, de fo lya ma to san fris sül új ele-
mek kel, öt le tek kel, ame lyek min dig a leg-
újabb fel mé ré sek alap ján ki mu tat ha tó igé-
nye ket pró bál ják ki elé gí te ni. A tár sa dal mi
rész vé tel új szlo gen je a „Ma ga mért, má sok -
kal má so kért!” lett.

Az ön kor mány zat az óta:
– to vább kép zi a köz tiszt vi se lõ ket a sze-

rep vál tás sal, a pro jekt ala pú gon dol ko dás sal,
a ci vi lek kel való együtt mû kö dés ke re sé sé vel 
kap cso lat ban,

– a futó pro jektekrõl lis tát ké szít és köz -
zé te szi az át lát ha tó ság ked vé ért,

– fon tos nak tart ja, hogy a fe le lõs sé gek,
dön tés ho za ta li me cha niz mu sok is nyil vá nos 
in for má ci ók,

– lét re jött egy bel sõ ön kor mány za ti
kom mu ni ká ci ós há ló zat, amely az in for má -
ció cse rét hi va tott elõ se gí te ni a rész vé te li
pro jek tek rõl,

– köz vé le mény-ku ta tást foly tat (igé nyek, 
szük ség le tek, kedv, szán dék, kom pe ten cia
fel mé ré sé re),

– nyílt na po kat tart,
– rend sze res in for má ci ós és ta pasz ta lat -

cse rét foly tat más ha son ló iro dák kal,
– lét re ho zott egy ci vil cso por tok köz ti

há ló za tot, amellyel kö zös nyil vá nos ság-stra -
té gi át foly tat (PR),

– fi nan szí roz egy la pot, amely a tár sa dal -
mi mun ká val kap cso lat ban a ren de le te ket,
in for má ci ó kat nyil vá nos sá te szi,

– el ér he tõ a nyil vá no san hoz zá fér he tõ in-
ter net pon to kon,

– a fõ is ko lák kal együtt mû köd ve részt
vesz kép zé si prog ra mok ki dol go zá sá ban ci-
vil szer ve ze tek szá má ra.

A la kos ság ak ti vi tá sá nak fenn tar tá sá hoz
nél kü löz he tet len, hogy az ön kor mány zat:
õszin te, nyílt, át lát ha tó mó don mû köd jék és
hi te les ma rad jon a pár be széd ben. Ugyan-
ilyen fon tos, hogy a la kos sá got part ner ként
ke ze li, va la mint az a kö rül te kin tés, amellyel
a na gyobb pro jek tek le bo nyo lí tá sá hoz szak-
ér tõ ket vá laszt („tech ni kai” szak ér tõk, va la -
mint fo lya mat-ko or di ná to rok, fa ci li tá to-
rok, mo de rá to rok), és ügyel a vissza jel zés re.

Olasz or szá gi ta pasz ta la tok
Hosszú ide ig je len tett prob lé mát a kom-

mu ni ká ci ós szak em be rek nek az Olasz or -
szág ban az ön kor mány za ti kom mu ni ká ci ót
jel lem zõ ket tõs ség, illetve el lent mon dás,
hogy az egy részt a po litikai, más részt a köz -
igaz ga tá si kom mu ni ká ció szín te re is volt.
A he lyi po li ti kai ve ze tõk ki sa já tí tot ták a
köz igaz ga tá si kom mu ni ká ció te rét, a saj tó -
kap cso la tért fe le lõs ön kor mány za ti tiszt ség -
vi se lõk po li ti kai be szé de ket ír tak a pol gár -
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mes ter nek. Ezt az el lent mon dá sos hely ze tet
a 2000/150. tv. ol dotta fel jog szabályi esz kö-
zök kel, az zal, hogy ön kor mány za ti szin ten
kü lön vá lasz tot ta a po li ti kai és a köz igaz ga tá -
si kom mu ni ká ci ót, meg ha tá roz va a köz igaz -
ga tá si kom mu ni ká tor mun ka kör höz szük-
sé ges ké pe sí té se ket és he lyét a köz igaz ga tá si
szer ve zet ben, így az ön kor mány za tok ke re -
tén be lül. Lét re jött a köz igaz ga tá si kom mu -
ni ká to rok ér dek egye sü le te (As so ci a zi o ne
Ita li a na dei Co mu ni ca to ri Pubb li ci).12 Im -
már tíz éve szer veznek or szágos szin ten vá-
sá ro kat, szak ki ál lí tá so kat, kon fe ren ci á kat,
ad nak ki kü lön fé le ki ad vá nyo kat a te vé -
keny sé gük kel kap cso lat ban.

San Gi o van ni in Per si ce to (27 000 la kos)13

San Gi o van ni in Per si ce to azon ön kor -
mány za tok közé so rol ha tó, amely nek kü-
lön Kom mu ni ká ci ós Bi zott sá ga és kom-
munikációs szak ér tõi van nak. A tes tü let
rend kí vül nagy hang súlyt fek tet az on li ne
kom mu ni ká ció fej lesz té sé re, a hoz zá fé rés
szé le sí té sé re. In gye nes wi fi-hasz ná la tot ve-
zet be még az õsszel a bel városban, a köz te-
rü le te ken és a köz in téz mé nyek ben, és – sze-
ren csés nek tû nik meg em lí te ni, még ak kor
is, ha nem el sõsorban a la kosoknak szól – a
te le pü lés re lá to ga tók szá má ra olyan geo-
lokációs al kal ma zás hasz ná la tát te szi le he tõ -
vé okos te le fon ja i kon, amely a vá ros ba ér ke -
zõt kü lön fé le tu risz ti kai in for má ci ók kal,
prog ra mok kal és a ven dég lá tó egy sé gek, üz-
le tek ak tu á lis pro mó ci ó i val lát ja el. A pol-
gár mes ter sze mé lye sen vá la szol a napi száz-
húsz ema il re, a 70-80 Fa ce bo ok ra (sa ját pro-
fil ra) ér ke zõ kér dés re. Az okos te le fon ról
nap köz ben is mû köd tet he tõ on li ne vá lasz -
adást, a la ko sok kal tör té nõ kap cso lat tar tást
el vár ja a kép vi se lõ-tes tü let töb bi tag ja i tól is.

In novatív kez de mé nye zés nek te kint he tõ, 
hogy krí zis hely ze tek meg fe le lõ ke ze lé sé re
az ön kor mány zat el kezd te össze gyûj te ni a
la ko sok e-ma il cí mét és mo bil te le fon szá -
mát. Je len leg ki töl ten dõ adat ké rõ ûr la po -
kat oszt szét köz in téz mé nyek ben, ut cá kon,

ame lyen be je löl he tõ, mely cé lok ra hasz-
nálhatja az ön kormányzat a meg adott ada-
tokat. A cél, hogy olyan adat bázisokat hoz -
za nak lét re, ame lye ket meg ha tá ro zott ese-
tek ben kom mu ni ká ci ós lánc ként hasz nál -
hat nak a la kos ság ri asz tá sá ra. Nem fel tét len
ko moly ter mé sze ti ka taszt ró fa ese té re kell
gondolni, elég egy erõ sebb hó esés, eset leg
sztrájk, ezek má ris fenn aka dást okoz hat nak
a köz le ke dés ben, az is ko lai szolgálta tásban.
A pol gár mes ter az on li ne esz kö zök in ten zív 
hasz ná la ta mel lett tisz tá ban van az zal, hogy
van nak cél cso por tok, ame lye ket csak ha-
gyo má nyos pár be széd ke re té ben le het meg-
szó lí ta ni, így rend sze res lá to ga tó ja a he lyi
ren de let ér tel mé ben mû kö dõ kon zul tá ci ós
tes tü le tek nek, ci vil szer ve ze tek nek, a sok-
 sok ama tõr sport egye sü let nek és az olasz
kul tú rá hoz szo ro san hoz zá tar to zó kö zös sé -
gi he lyek nek, bá rok nak (azaz ká vé zók nak).
Az in for má lis te rek hasz ná la ta ha té kony,
mert a spon tán in ter ak ci ók ban min dig ben-
ne van az egyez kedés, egyez tetés, újabb
szem pon tok be vo ná sá nak le he tõ sé ge, és
amennyi ben a ha ta lom kép vi se lõ je – je len
eset ben a pol gár mes ter – nem tö rek szik az
adott tér/dis kur zus ki sa já tí tás ra, a kom mu -
ni ká ció maga a rész vé tel, az in ter ak ci ó ból
pedig va lami olyan több let jö het ki, amely
ere de ti leg egy ál ta lán nem volt be le kó dol va. 

El té rõ ön kor mány za tok, ha son ló cé lok

Az egyes ön kor mány za tok gya kor la tai a
vizs gált or szá gok ban más és más pri o ri tá sok 
men tén szer ve zõd nek, még is jól meg ra gad -
ha tó a szol gál ta tó, be fo ga dó cent ri kus,14 ügy -
fél ba rát, min de nütt je len lé võ,15 de mok ra ti -
ku san mû kö dõ köz igaz ga tás kon cep ci ó ja,
amely ben a pár be széd re, a tár sa dal mi rész vé -
tel re le he tõ sé get nyúj tó kom mu ni ká ció sok-
csa tor nás, le he tõ ség sze rint in ter ak tív.
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A rész vé tel tech no ló gi ai aka dá lyai le om -
lot tak, az in ter ak tív plat for mok, fó ru mok,
tech ni kák a tech no ló gi ai for ra da lom, a di-
gi ta li zá ció kö vet kez té ben meg sok szo ro -
zód tak. Az on li ne in ter ak tív esz kö zök,
scre e nek, azaz kép er nyõk, hib rid mé di u -
mok to váb bi pro li fe rá ci ó ja ta pasz tal ha tó.
A di gi tá lis kul túr a tér nye ré sé vel a köz igaz -
ga tás ban hasz nált kom mu ni ká ci ós esz kö -
zök pa let tá ja is egy re szí ne seb bé vá lik.
A fo lya mat leg in kább a to ron tói tech no ló -
gi ai de ter mi nis ta szem lé let16 ke re té ben ér-
tel mez he tõ, amely sze rint a kor do mi náns
kom mu ni ká ci ós esz kö zé nek ci vi li zá ció for -
má ló erõt tu laj do nít.

Ugyanakkor a ku tatás so rán az a mun ka-
hi po té zis bi zo nyo so dott be, hogy még ha-
son ló tech no ló gi ai fel té tel rend szer mel lett is
számos té nyezõtõl függ, hogy egy ön kor-
mány zat (ki)hasz nál ja-e az on li ne esz kö zök -
ben rej lõ le hetõségeket, és ha (ki is) hasz nál-
ja, a la ko sok haj lan dók-e azo kon ke resz tül a
két irá nyú pár be széd re. Ilyen té nye zõk a cél-
cso port kora, szá mí tó gé pes kom pe ten ci á ja,
de eze ken túl meg le he tõ sen lé nye ges nek
 tûnik a te le pü lés föld raj zi el he lyez ke dé se
(ha tal mas föld raj zi tá vol ság hi va tal és la-
kos kö zött), az idõ já rá si vi szo nyok (szél sõ -
sé ges idõ já rá si vi szo nyok, ext rém hi deg,
amely ben nem szí ve sen moz dul nak ki az
em be rek), a te le pü lés mé re te, az adott kul-
túr a kom mu ni ká ci ós sa já tos sá gai, mé dia -
hasz ná la ti szo ká sai, a köz igaz ga tás mû kö -
dé si mód ja.

Ezen té nye zõk mel lett fel té te lez he tõ,
hogy ab ban a kul túrában van na gyobb si ke-
re bi zo nyos on li ne szol gál ta tá sok nak, ame-
lyekrõl az adott kö zösség tag jai tud ják, hogy 
in ter ne ten ke resz tül is el in téz he tõ (nem lesz
más az el járás, ha sze mélyesen, eset leg a kap -
cso la ti tõke moz gó sí tá sá val ve szi igény be).
Az egyes or szá gok ön kor mány za ta i nál ta-
pasz talt el té ré se ket a kör nye zõ kul túr a ha tá -
sá nak le het tu laj do ní ta ni, ezek ter mé sze te -

sen még egy adott tár sadalmon be lül is ér zé-
kel he tõk.

Az em lí tett kü lönb sé gek mel lett azon ban
ha son ló sá gok is fel fe dez he tõk a kül föl di jó
gya kor la tok ban, ez min de nek elõtt az a kö-
zös szán dék, amely pro ak tív, in ter ak tív és
par ti ci pa to ri kus kom mu ni ká ci ón ke resz tül
a bi za lom épí tés re tö rek szik. Ez a kö zös
szándék össz hangban van az Euró pai Bi zott-
ság 2001-ben meg je len tett Fe hér köny vé nek17

aján lá sá val. E sze rint, ab ból ki in dul va, hogy
a po li ti kai in téz mé nyek be ve tett bi za lom
Eu ró pa-szer te ta pasz tal ha tó an csök ken, új
tí pu sú, in ter ak tív kom mu ni ká ci ós tech ni -
kák kal pá ro su ló kor mány zást, a new go ver -
nan ce-mo dell al kal ma zá sát tart ja cél sze rû -
nek. A de mok ra ti kus mû kö dés re tö rek võ
ön kor mány za tok szá má ra a sok csa tor nás,
sok ké per nyõs (mul tisc re en) mé dia kör nye -
zet ben újabb esz kö zö ket je len te nek a kö zös -
sé gi rész vé te len ala pu ló ve ze tés re, terve-
zésre, amennyi ben nem csak egy sze rû en az
infor máció, ha nem a kon zul tá ció, az együtt-
mû kö dés és akár a fe le lõs ség át ru há zá sá ban
is ér de kel tek.

Bár az egyes tár sa dal mak szem lé le te a
köz igaz ga tás kí vá na tos nak tar tott mû kö dé si 
mo dell jé rõl ter mé sze te sen el té rõ le het,18 a
go ver nan ce-mo dell al kal ma zá sá val kap cso -
la tos el kép ze lé sek e négy or szág ese té ben
egy irány ba tar tanak, még ak kor is, ha a la -
ko sok pár be széd re, rész vé tel re ösz tö nöz he -
tõ sé ge, „ak tív ál lam pol gár”19 at ti tûd je tár sa-
dal man ként igen el té rõ le het.
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16 Ki in du ló hi vat ko zá so kat lásd: http://en.wi ki pe dia.org/
wiki/To ron to_Scho ol_of_com mu ni ca ti on_the o ry

17 http://eur-lex.eu ro pa.eu/Le xU ri Serv/site/en/com/
2001/com2001_0428en01.pdf

18 JUHÁSZ Lil la: A New Pub lic Ma nagement, a New Go ver-
nan ce és az új wé be ri á nus szem lé let vizs gá la ta,
Elõ adás. Szak mai kon fe ren cia a Ha té kony ál lam – szak-
ér tõ köz igaz ga tás – ver seny ké pes tár sa da lom mû hely
szer ve zé sé ben. http://hir le vel.egc.hu/2011/06/03/
szak mai-kon fe ren cia-a-ha te kony-al lam-sza ker to-
ko zi gaz ga tas-ver seny ke pes-tar sa da lom-mu hely-
szer ve ze se ben/

19 Me a su ring Ac ti ve Ci ti zens hip in Eu ro pe, Bry ony HOS-
KINS, Jo chen JESING HA US, Mas si mi li a no MAS CHE RI -
NI, Gi u sep pe MUN DA, Mi che la NAR DO, Mi cha e la SAI-
SA NA, Da ni el VAN NIJ LEN, Da ni e le VIDO NI, Er nes to
VIL LAL BA, http://com po si te-in di ca tors.jrc.ec.
eu ro pa.eu/Do cu ment/EUR%2022530%20EN_
Ac ti ve_Ci ti zens hip.pdf



A kö zös pont, ahol a cé lok min den bi -
zonnyal össze ér nek: a de mok ra ti kus mû kö -
dés re való tö rek vés. Az ön kor mány za ti
kom mu ni ká ció és a de mok ra ti kus mû kö dés
kö zöt ti össze füg gé sek re az Euró pa Ta nács
ál tal ki dol go zott, Ma gyar or szág ra adap tált
bench mark-rend szer20 vi lágít rá, amely az
ön kor mány za tok szá má ra cél ként ki tûz he -
tõ és el is ér he tõ ál la po tot rög zí ti. Há rom fõ
sze rep kör re – ve ze tés, szol gál ta tás nyúj tás és
kö zös sé gi rész vé tel – ál lí tott fel egy kri té ri -
um rend szert, amely hez ké pest az egyes ön-
kor mány za tok ér té kel he tik tel je sít mé nyü -
ket vagy kér het nek egy tá mo ga tó elem zést
(Peer Re vi ew), és ha szük sé ges nek lát ják,
ké szít het nek egy fej lesz té si ter vet. A te le -
pü lés ve ze tés sze re pen be lü li öt kom pe ten -
cia közül az egyik a kom munikáció. (Az öt
kom pe ten cia: jö võ kép és stra té gia, po li ti -
kai me nedzs ment, az em be rek igaz ga tá sa,
kom mu ni ká ció, át lát ha tó ság és el szá mol -
tat ha tóság).

A bench mark-rend szer sze rint sze ren csés, 
ha az ön kor mány zat a ve ze tõi sze rep ben:
„A kö zös ség va la mennyi cso port ját el éri,
párbeszédet tart fenn ve lük, és se gíti õket a
he lyi ön kor mány zat tal való kap cso lat tar tás-
ban. Fo lya ma to san jól in for mál ja a vá lasz -
tott kép vi se lõ ket, a köz tiszt vi se lõ ket és a he-
lyi em be re ket a te vé keny sé gé rõl, a tel je sít -
mé nyek rõl, és kon zul tál ve lük a ter vek rõl.
Biz to sít ja, hogy a vá lasz tott kép vi se lõk kel
kap cso la tot te remt hes se nek, és szí vén vi se li
a he lyi em be rek ér de kit.”21

Egy ön kor mány zat ak kor ké pes a kö zös -
ség be vo ná sá ra, ha ösz tön zi a rész vé telt, en-
nek ér de ké ben: „folya ma to san tá jé koz tat ja
az ál lam pol gá ro kat; ki ké ri, meg hall gat ja és
vá la szol a he lyi ek vé le mé nyé re, és üd vöz li a

vissza csa to lást a szol gál ta tá sok fel hasz ná ló i -
nak ta pasz ta la ta i ról.”22 A kö zös sé gi ve ze tés
szem pont já ból ak kor ered mé nyes a kom-
mu ni ká ció, ha: „való di és fo lya ma tos, két-
irá nyú kom mu ni ká ci ót biztosít a testület és
az érdekeltek kö zött”. (Lásd részletesen az
idézett dokumentumban.)

A jó ön kor mány za ti kom mu ni ká ció te hát
a kü lön bö zõ éghajlati-környezeti-gazdasági-
 politikai-kulturális vi szo nyok és kihí vások
kö zött a de mok ra ti kus mû kö dést se gí ti. Tu-
da tos, a te le pü lés fej lesz té sét se gí tõ, in ter ak -
tív; le he tõ sé get te remt a tár sa dal mi kont roll -
ra; be vo nó, esély egyen lõ ség-el vû, szte re o tí -
pia-men tes. Le he tõ sé get ad a de mok ra ti kus
mû kö dés hez el en ged he tet len nyil vá nos ság
(amely ha ber ma si23 ér te lem ben egy szer re tér
és dis kur zus) fej lesz té sé re.

* * *

Az em lí tett gya kor la tok össz hang ban áll-
nak a ma gyar or szá gi köz igaz ga tás-fej lesz té si
prog ram ban – a Ma gya ry-prog ram ban –
meg fo gal ma zot tak kal. A prog ram a kez de -
mé nye zõ kom mu ni ká ció meg te rem té sé re, a
kon zul tá ció, part ner ség, be fo ga dás szük sé -
ges sé gé re hív ja fel a fi gyel met. „A kül föl di jó
gya kor la to kat ala pul véve […] a Magyary-
 program cél ja, hogy a köz igaz ga tás kez de -
mé nye zõ en kom mu ni kál jon az em be rek -
kel, te gye le he tõ vé és ösz tö nöz ze ak tív rész-
vé te lü ket az ál lam mû köd te té sé ben.” Eb bõl
a pers pek tí vá ból te kint he tõ ak tu á lis nak
az em lí tett nor vég, hol land, né met és olasz
ön kor mány za tok vizs gá la ta ma Magyar-
országon.
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20 A de mok ra ti kus he lyi ön kor mány zat bench mark jai.
Ve ze té si Bench mar kok. CoE-Tö OSZ. http://sto re1.di -
gi tal city.eu.com/sto re/cli ents/re le a se/AAAAYGVF/
doc/bench mar kok_2011.03.10-11.43.34.pdf.
A ki fe je zet ten Ma gyar or szág ra tör té nõ adap tá lást ki dol -
go zó mun ka cso por tot Pal lai Ka ta lin, az Euró pa Ta nács
ma gyar or szá gi szak ér tõ je ve zet te.

21 Lásd a cikk 1. ol dalát.

22 Lásd a cikk 3. ol dalát.
23 Jür gen HABER MAS: A tár sa dal mi nyil vá nos ság szer ke zet-

vál to zá sa, Bu da pest, Szá zad vég Ki adó, 1993.
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Kom mu ni ká ló ön kor mány za tok, kül föl di gya kor la tok

Az ön kor mány za ti kom mu ni ká ci ó val – ezen be lül, a la kos ság gal tör té nõ kom mu ni ká ci ó val –
kap cso lat ban a Ma gyar or szá gon hoz zá fér he tõ szak iro da lom meg le he tõ sen hi á nyos, még annak el-
le né re is, hogy né hány te rü le te, így a pol gár mes te ri – tu laj don kép pen po li ti kai – kom mu ni ká ció,
vagy a te le pü lés-/vá ros mar ke ting kom mu ni ká ció fo gal ma egy re is mer teb bé vá lik. Könnyen be lát -
ha tó, hogy ezek ma gas szin tû mû ve lé sé hez el en ged he tet len a cél irá nyos kép zés vagy a szak ér tõi se-
gít ség. Ezzel szem ben úgy tûn het, az ön kor mány zat la kos ság felé irá nyuló kom mu ni ká ci ó ja jó val
ke ve sebb tu da tos sá got igé nyel, elég, ha a hi va ta li ügy in té zõk „ügy fél ba rát mó don” vi sel ked nek.

A te rü let min den képp fej lesz ten dõ, en nek szük sé ges sé gét a ma gyar or szá gi köz igaz ga tás-fej lesz -
té si prog ram is hang sú lyoz za, a kez de mé nye zõ kom mu ni ká ció meg te rem té sé re, a kon zul tá ció,
part ner ség, a be fo ga dás szük sé ges sé gé re hív ja fel a fi gyel met. A prog ram sze rint kí vá na tos, hogy
„a köz igaz ga tás kez de mé nye zõ en kom mu ni kál jon az em be rek kel, te gye le he tõ vé és ösz tö nöz ze
ak tív rész vé te lü ket az ál lam mû köd te té sé ben”, és fon tos nak tart ja kül föl di jó gya kor la tok meg is -
me ré sét.
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