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A közös kutatás célja

a települési együttműködések sikeres működési 
modelljének feltárása

a Pannon Városok Szövetsége, mint települési 
együttműködési forma elemzése

a Pannon Városok Szövetség megújulásának támogatása, 
újradefiniálása

megtalálni a Pannon Városok Szövetségének közös 
pontjait, problémáit

Távlati cél: közös térségfejlesztés 
kezdődjön el a régióban
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A települési együttműködések evolúciós modellje

Testvér-
települések

Hálózato-
sodás

Projektek
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Friedemann, 2016, p. 15



A kutatás módszertana

Szakirodalmi 
áttekintés

• települési 
együtt-

működések

• szubrégiók

• testvértele-
pülések

rendszere

• területfejlesztés 
és projekt 

menedzsment 
kapcsolata

Dokumentum- és 
tartalomelemzés

• integrált 
település-
fejlesztési 

stratégiák és 
fejlesztési 

koncepciók

• kvantitatív és 
kvalitatív 

módszerek

Adatbányászat 

• elmúlt 
programozási 

időszakban 
megvalósított 

projektek, 

• jövőben 
tervezett 

projektek témái 
és stratégiai 
illeszkedése

Strukturált 
interjúk 

• polgármesterek

• kamarai 
elnökök

• városfejlesztési 
osztályvezetők

• település-
fejlesztési cégek 
vezérigazgatói 

• kulturális 
intézmények 

vezetői
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A kutatás módszertana
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Keszthely Ruzsics Ferenc, polgármester

Csengei Ágota, Balaton Kongresszusi Központ és Színház, igazgató

Pálinkás Róbert, Helikon Kastélymúzeum, igazgató

Szigligeti Aladár, Városüzemeltetési Osztály, osztályvezető

Kőszeg Huber László, polgármester 

Szárnyas János, Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete, alelnök

Pócza Zoltán, Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház Kőszeg, igazgató

Dr. Zalán Gábor, Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, jegyző

Kovács Bence, Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Városfejlesztési Iroda

Krizmanich István, Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Városfejlesztési Iroda

Nagykanizsa Dénes Sándor, polgármester

Horváth István, Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet, igazgató

Kovácsné Mikola Mária, Kanizsai Kulturális Központ, igazgató

Mihovics Zoltán, Inkubátorház és Innovációs Központ, Nagykanizsa, vezető

Dr. Polay József, Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, elnök



A kutatás módszertana
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Tata Michl József, polgármester

Lakos Zsuzsanna, Városfejlesztési- és üzemeltetési Iroda irodavezető

Berczelly Attila, Városkapu Zrt. vezérigazgató

Pápa dr. Áldozó Tamás, polgármester

Molnár István, a Városfejlesztési Osztály osztályvezetője

Schmidt Lajos, Pápai Ipari Park Kft. ügyvezetője

Boros Katalin, a Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetője

Veszprém Porga Gyula, polgármester

Bélafi László, (Hangvillát üzemeltető) Swing-Swing Kft., ügyvezető igazgató

Dr. Markovszky György, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, elnök

Perlakiné Scharf Claudia, Veszprém MJV Kulturális Csoport, csoportvezető 

Temesvári Balázs, „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt., vezérigazgató

Zalaegerszeg Vadvári Tibor, alpolgármester

Faisz Gergő, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ, igazgató

Mazzag Ferenc, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, elnök

Oláh Gábor, Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt., vezérigazgató



Mitől sikeres a városok közötti együttműködés? 
(nyílt kérdés)

kölcsönös előnyök mindenki 
számára

• „Szerintem egy dolog, ami 
ezt mozgathatja és 
fenntarthatja; ha van 
kölcsönös előny. Ha nincsen 
kölcsönös előny, akkor sok 
értelme a városok 
együttműködésének nincs; 
mert akkor azt is be kell látni, 
hogy a városok egymásnak 
konkurenciái is.” 
(Interjúalany)

személyes kapcsolatok

• „A siker a személyes 
kapcsolatoktól függ. Részt 
kell vállalni mind a két félnek, 
ez olyan, mint a 
párkapcsolat… .” 
(Interjúalany)



Mitől sikeres a városok közötti együttműködés? 
(nyílt kérdés)

hasonló adottságok, közös 
pontok

• „… azon hasonlóságok, ami 
a testvérek között meg 
szokott lenni.” (Interjúalany)

• „Hasonló adottságú 
városok találják meg 
egymást, nagyon más 
típusú városoknál nem 
működik, hiszen más 
kihívásokkal küszködnek.” 
(Interjúalany)

rivalizálás félretétele

• „Ha nincs rivalizálás, amikor 
mindenki mindent akar 
egyszerre.” (Interjúalany)



Mitől sikeres a városok közötti együttműködés? II. 
(nyílt kérdés)

• közös célok („azonos cél, együttes fellépés, win-win alapon”, Interjúalany)

• közös hagyományok, nyelv, kultúra

• hasonló gondolkodás, attitűd

• civil szféra bevonása

• erősségek, lehetőségek összegzése

• földrajzi közelség

• nyitottság

• megfelelő személyi háttér

• rendszeres kommunikáció, megfelelő információáramlás

• település vezetőinek összefogása („…ha egy irányba húznak”, Interjúalany)

• anyagi forrásokhoz jutás

• partnerek közötti egyenlőtlenségek ne legyenek

• a polgármester személye

• a partnertelepülés melyik országból származik



Mitől sikeres a városok közötti együttműködés? II. 
(nyílt kérdés)

• Több esetben szkeptikus hozzáállás:
– „Nem nagyon hiszek benne. Nem erősek az együttműködési

hagyományok Magyarországon; kicsik és nagyok is szeretnek
közigazgatási határokon belül gondolkodni, igaz ez ránk is. Tehát
nem sikeresek ezek az együttműködések, csak közös érdek
esetében; addig, amíg ez fennáll.” (Interjúalany)

– „Mindig felteszem a kérdést, hogy mi motivál bennünket az új
kapcsolatok létrehozásában. Izgalmasak nekünk annyira, hogy a
kulturális cserekapcsolatot megérjék? Hoznak nekünk gazdasági
tapasztalatot, tudományos és kulturális tapasztalatot? Sajnos
nem szoktak ezek a kapcsolatok ilyen széles spektrumon
megjelenni.” (Interjúalany)



A szkepticizmus és támogatás  vegyesen a PVSZ-szel
kapcsolatban…

– “Nem ismerem ezt a szövetséget, és nem is látom
azt, hogy miként tudnának ilyen különböző
települések együttműködni.” (Interjúalany)

– „Hiszek a tapasztalatcsere és a gondolatok
cseréjének a sikerességében. Egyrészt mindenkitől
lehet tanulni… Másrészről ezek a városok
izgalmasak és szépek, vagyis lehetünk egymás
célterületei mindenféle szempontból.”
(Interjúalany)



A PVSZ esetén

• Legfontosabb:
– a kölcsönös megértés, egymás iránti tisztelet, bizalom; 
– a kölcsönös előnyök; 
– elkötelezettség: megfelelő erőfeszítések, erőforrások 

befektetése

• Legkevésbé fontos:
– Eredmények valódi példák alapján
– Költségek megosztása, költséghatékonyság
– Helyi lakosok bevonása (polgármesterek)
– Magasabb szintű kormányzat politikai támogatása (egyéb 

érintettek)



PVSZ: 
A problémák és a lehetséges megoldások

• A városok nem ismerik egymást, hiányzó bizalom
– találkozók szervezése
– közös felületek azonosítása
– közös problémák meghatározása

• Az együttműködés kerete nem meghatározott, hiányzó tartalom
– valódi együttműködésre van szükség: 

• célok meghatározása
• konkrét projekt ötletek 

• A szövetség nagy területet ölel fel; a városok eltérő érdekei
– a szövetség nem értelmezhető egy zárt közösségként: más 

városok számára is meg kell nyitni 
– bilaterális, háromoldalú együttműködés a tagok között



PVSZ működése – mely területeken?

• Ahol javasolják:

– a gazdaság (19 válaszadó); 

– oktatás (18 válaszadó); 

– kultúra (16 válaszadó) területén

• Egyáltalán nem tudják elképzelni:

– biztonság, rendfenntartás, az egészségügy 



PVSZ:  Potenciális együttműködő partnerek, 
együttműködési módok, finanszírozás

• Potenciális együttműködő partnerek (valamennyi válaszadó)
– Oktatási intézmények (20 fő)
– Vállalkozók, vállalkozások (20 fő)
– Civil szervezetek (17 fő)

• Az együttműködés megvalósulásának lehetséges formái
– Közös projektek indítása (24 fő)
– Jó gyakorlatok átvétele (20 fő)
– Szakemberek küldése, szakember csere (12 fő)

• Finanszírozás (polgármesterek)
– Pályázatok (7 fő)
– Saját költségvetés (6 fő)



Konkrét ötletek I.

Kultúra

• kulturális barter, csere: “Helyi Kulturális Vásár”

• Európa Kulturális Fővárosa címre való pályázat (Bakony-Balaton logika: 
Veszprém és Keszthely kiegészítve Balatonfüreddel és 
Balatonalmádival)

Turizmus, programszervezés

• a városok program kalendáriumainak összehangolása

• kastélyvárosok közötti együttműködés (pl. kastélytúrák, partnerként 
való együttműködés rivalizálás helyett)

• történelmi városok közötti együttműködés

• közös marketingstratégia

• közös programok (pl. vízi fesztivál)



Konkrét ötletek II.

Oktatás

• a térség egyetemei, felsőoktatási intézményei harmonizálhatnák a 
képzési palettájukat

Víz

• ahol a víz a turizmusban központi jelentőségű: jó gyakorlatok 
megosztása

Balaton

• Keszthelyt, Veszprémet, Tihanyt és Balatonalmádit összeköti a turizmus

Ipar

• erőforrások megosztása; egymás támogatása



Konkrét ötletek III.

Megújuló energia, klíma ügyek

• energia racionalizálás

• energiaellátás („közösen megoldások, módszerek, technológiák 
keresése.. azokat lehetne átváltani városi, kisvárosi, középvárosi, 
nagyvárosi megoldásokra.” Interjúalany)

Szociális ellátórendszer

• idősgondozás; jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása

Lobbitevékenység a térség pozíciójának erősítése 
érdekében 



Testvértelepülési kapcsolatok  a PVSZ-ben
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Városok
Lakosok száma

(fő, 2016. jan. 1.)

Testvértelepülési

kapcsolatok 

száma (db)

10 ezer lakosra 

jutó 

testvérvárosi 

kapcsolatok 

száma (db)

Keszthely 19.910 5 2,51

Kőszeg 11.730 5 4,26

Nagykanizsa 47.683 12 2,52

Pápa 31.011 7 2,26

Tata 23.445 9 3,84

Veszprém 60.392 10 1,66

Zalaegerszeg 58.829 14 2,38

Forrás: KSH, PVSZ települések honlapja alapján saját szerkesztés



Strukturált interjúk eredményei
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Újabb kapcsolatok  

• Meglévő kapcsolatok 
elmélyítése

• Több megkeresés

• Partnerváros

• Lendva (EKF)

• Konkrét előnyök

Pénzügyi források 

• Költségvetés 0,2-0,4 %-a 
külkapcsolatokra, nagy 
része testvértelepülésekre



Strukturált interjúk eredményei
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Együttműködési 
területek

• Kultúra

• Oktatás

• Sport 

• Jó gyakorlatok

• Gazdaság:

• Vásárokon való 
részvétel

• Beruházásösztönzés

• Pályázati projekt

Jövőbeli fejlesztési 
irányok

• Gazdaság

• Kereskedelem

• Turizmus

• Napirendi pont a 
tárgyalásokon

• Gazdasági 
szakemberek a 
delegációkban

• Fókuszban a KKV-k

• Jó gyakorlatok

• Közös pályázatok 

Kapcsolatok előnyei 

• Egymás kultúrájának, 
nyelvének 
megismerése

• Határon túli 
magyarokkal való 
kapcsolattartás

• Hálózatosodás

• „Nincsenek előnyök”



Strukturált interjúk eredményei
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Lakosság bevonása

• Többnyire kis 
mértékben 
(ellenpélda: Tata)

• Civil szervezetek

• Kisebbségi 
önkormányzatok

Legsikeresebb 
együttműködés 

• Hasonlóságok 
(nagyság, gazdasági 
szerkezet, 
történelmi háttér)

• Földrajzi közelség

• Közös érdekek

• Pályázati aktivitás

• Több területen 
együttműködés

Szerzett 
tapasztalatok 

kamatoztatása

• Jó gyakorlatok

• projektalapú 
finanszírozás

• Tolerancia, empátia



Javaslatok megfogalmazása
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A megfelelő partner kiválasztásának fontossága
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H
ár

o
m

 f
ő

 ir
án

y • Határon túli 
magyarok lakta 
területek (Erdély, 
Felvidék, Vajdaság)

• Visegrádi országok

• Nyugat-európai 
államok

K
ő

sz
eg

i r
ec

ep
t • Aktív és sokszínű 

partnerség

• Civil szféra 
bevonása

• Közeli fekvés, 
könnyű elérhetőség

• Hasonló nagyság

• Nincsenek nyelvi 
akadályok



Lakosság és az egész közösség bevonása
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H
o

gy
an

? • Kulturális  és oktatási 
együttműködésekben

• Közvetve is (pl. szülőként)

• Civil szervezet tagjaként

• Szervezőként, 
szállásadóként

• Láttatás minden fórumon: 
hírlevél (Schwetzingen)

M
ik

o
r? • Elkötelezettség 

megalapozása 
gyermekkorban 

• Gyermekparlament

• Demokráciaprojekt

• Közös szakácskönyv és 
mesekönyv írása



Megfelelő támogatási rendszer

26

Po
zí

ci
ó • Testvérkapcsolati motor

• Nemzetközi referens

• Egyesület 

• Gond: ahol nincs gazdája

Je
lle

m
ző

k • Aktív és elkötelezett

• Meglévő kapcsolatok 
fejlesztése

• Új kapcsolatok kiépítése

• Pénzügyi háttér 
megteremtése

• Nyelvtudás, jó 
kommunikációs képesség



Finanszírozás
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Fo
rr

ás
o

k • Költségvetés

• Pályázati források 

• Fontos: testvérvárosok is pályázzanak

• Példaértékű: Tata (több testvérváros bevonása)



Kapcsolatok megjelenítése a települési honlapokon
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Vizsgálati 
szempontok

Testvértelepülési kapcsolatok oldalhoz vezető útvonal

Információk frissítése

Kapcsolatokért felelős személy neve és elérhetősége

Közös rendezvények dokumentálása

Testvértelepülések térképen való ábrázolása

Testvértelepülés bemutatása

Testvértelepülési együttműködés története és területei

Testvértelepülés honlapjára vezető link megadása



Testvértelepülési kapcsolatok a települési honlapokon

29

Forrás: http://www.tata.hu/709/testvervarosok



Javaslat a struktúrára vonatkozóan

30

Forrás: saját szerkesztés



Testvértelepülési kapcsolatok a Facebook-oldalakon
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Forrás: https://www.facebook.com/koszeg/



Testvértelepülési kapcsolatok a Facebook-oldalakon
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Forrás: https://www.facebook.com/tata.testvervarosai/



Testvértelepülési kapcsolatok a közterületeken
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Jó gyakorlatok
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Jó gyakorlatok
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Művészek 
bemutatkozása 

Magyarok együvé 
tartozása

Sorsközösség 
vállalása, 

összekapcsolódás 
erősítése

Tapasztalatcsere, 
jó gyakorlatok 

átvétele

Európai ügyekben 
való részvétel

Támogatás 
nyújtása 

katasztrófák 
esetén 

Közös pályázati 
projektek

Testvértelepülések 
megismertetése a 

fiatalokkal

Testvértelepülési
kapcsolati háló 

kiterjesztése



A területfejlesztés és projekt menedzsment 
kapcsolata

• 2014: jelentős változások:

– a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok megkapták
azt a lehetőséget, hogy kreatív és innovatív módon
fogalmazzák meg saját fejlesztési terveiket  a Terület és
településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP)
megadja a pénzügyi hátteret ezen, városok által
megfogalmazott célok finanszírozására.

– a korábbi felülről szerveződő fejlesztési forrás
meghatározással szemben 2014-től egy bottom-up
megközelítés érvényesül.
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Dokumentum- és tartalomelemzés
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• Településfejlesztési Koncepció 2015-2030

• Integrált Településfejlesztési Stratégia
Keszthely: 

• Településfejlesztési Koncepció

• Integrált Településfejlesztési Stratégia
Kőszeg: 

• Integrált Településfejlesztési Stratégia és KoncepcióNagykanizsa:

• Integrált Településfejlesztési Stratégia és KoncepcióPápa:

• Integrált Településfejlesztési Stratégia és KoncepcióTata:

• Településfejlesztési Koncepció

• Integrált Településfejlesztési Stratégia
Veszprém

• Településfejlesztési Koncepció 2014-2030

• Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020
Zalaegerszeg:



Dokumentum- és tartalomelemzés
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Kvalitatív 
elemzés 

szempontjai

Települési 
együtt-

működések

Fejlesztési 
irányok

Konzisztens 
vezetés, 

mint 
sikertényező

Helyi 
közösség 

bevonása, 
mint 

sikertényező

Elkötelezett-
ség, mint 

sikertényező

Monitoring

Közösség:

• életszínvonal 

• életminőség

• közösség / kohézió

• lakosság / lakos

Térségi szerepvállalás:

• együttműködés / kooperáció

• szövetség

• térség / agglomeráció / 
vonzáskörzet

KRAFT jelleg:

• kreatív

• fenntartható

• egyetem / felsőoktatás

Kvantitatív elemzés szempontjai
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Dokumentum- és tartalomelemzés

Települési 
együtt-

működések

Fejlesztési 
irányok 
utalásai 

regionális, 
hazai és EU 
stratégiákra

Konzisztens 
vezetés, mint 
sikertényező

Helyi 
szereplők 
bevonása, 

mint 
sikertényező

Elkötelezett-
ség, mint 

sikertényező
Monitoring

Keszthely - TK

Keszthely - ITS

Kőszeg - TK

Kőszeg - ITS

Nagykanizsa - ITS és K

Pápa - ITS és K

Tata - ITS és K
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Dokumentum- és tartalomelemzés
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Múltbéli projektek elemzése

Keszt-

hely

Kő-

szeg

Nagyka-

nizsa
Pápa Tata

Veszp-

rém

Zala-

egerszeg

csapadékvíz és élővíz problémák

egészségház, egészségügy

épületenergetika, napelemek

esélyegyenlőség, esélyteremtés

fenntarthatóság, hulladékkezelés

foglalkoztatás

helyi kezdeményezések

kerékpáros közlekedés

közösségi terek fejlesztése

közúti és közösségi közlekedés

közvilágítás

óvoda-, bölcsődefejlesztés

szervezetfejlesztés

turizmus, kultúra



A jövőben tervezett projektek elemzése
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csapadékvíz elvezetés

energetika, energiahatékonyság

infrastruktúra, közút, közösségi közlekedés

intézményfejlesztés (bölcsőde, óvoda, rendelő)

iparterület fejlesztés

környezet állapotának javítása, parkosítás

smart city, innovációs központ

sportlétesítmény, uszoda

szociális ellátás javítása

turizmus, kultúra



Konklúzió
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• a hét vizsgált település fejlesztési elképzelései egyediek, helyi problémára épülők, 
vannak olyan közös pontok, amelyek valamennyi város számára fontosak 
kijelölik a  fejlesztési irányokat

• kevés esetben vannak jelen települési együttműködésre alapozó fejlesztési tervek

• a konzisztens vezetés egy dokumentumnál jelent meg olyan formában, hogy azt 
helyi szakemberek készítették

• a helyi közösségek bevonására, társadalmasítási folyamatra találtunk néhány jó 
példát és gyakorlatot

• követendő lenne az a példa, hogy az egyes projektleírások annak indokoltságát, 
tevékenységeit, felelőseit, időtartamát, forrásait, időtervét tartalmazzák

• monitoringra és a nyomonkövetésre, indikátorkijelölésre szinte minden esetben 
nagy gondot fordítottak a települések, ugyanakkor a tényleges megvalósítás 
szervezeti keretei, felelősök és mérföldkövek csak néhány esetben kerültek 
említésre

Településfejlesztési dokumentumok



Konklúzió
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• megtalálhatók azon, egy irányba mutató fejlesztési célok,
amelyek összecsengenek, s megteremthetik az alapját a jövőbeli
közös fejlesztéseknek

• valamennyi településen a belváros megújítását, funkciójának
átalakítását célzó projekteket emelték ki az interjúalanyok

• az érintett városok az elmúlt három évben gondot fordítottak a
helyi lakosság életszínvonalának javítására, jólétének fokozására

• az is nyilvánvalóvá vált, hogy a PVSZ tagok a különböző
együttműködéseket elsősorban külföldi településekkel, s nem
egymás között keresik

A városok által 2011-2013 között megvalósított 
projektek 



Konklúzió
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• megfontolandó lehet a projektek összehangolása annak
érdekében, hogy a települések ne egymás versenytársai, hanem
komplementerei lehessenek

A jövőben tervezett projektekről
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Hasonló kihívások

• az elvándorlási trendek csökkentése, népességmegtartás, 
különös tekintettel a jól képzett fiatalokra,

• városi infrastruktúra fejlesztése, beleértve a kerékpáros 
és közösségi közlekedést is,

• zöld város koncepció, fenntarthatóság kérdései,

• turizmusfejlesztés

Hasonló 
megvalósított 

projektek

• esélyegyenlőség és esélyteremtés, szociális kérdések,

• épületenergetika, energiahatékonysági beruházások,

• közösségi terek kialakítása (városrehabilitációs projektek),

• közvilágítással kapcsolatos fejlesztések

Hasonló 
projekttervek

• turizmus,

• kulturális intézmények fejlesztése,

• környezet állapotának javítása, parkosítás,

• energetika, energiahatékonysági beruházások

A Pannon Városok Szövetség tagjainak közös pontjai
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Igen, ha

Vízió

Struktúra

Együttműködési 
területek

Finanszírozás



Köszönjük a figyelmet!

Kőszeg, 2017. március 9.


