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Új típusú társadalmi kihívások jellemzik a városainkat

Új típusú és mértékű társadalmi kihívásokkal szembesül az állam, amelyekre 
önállóan képtelen érdemi válaszokat adni. 

- Társadalom idősödése
- Leszakadó társadalmi csoportok integrációja
- Esélyegyenlőség biztosítása / szociális 

kirekesztettség megszüntetése
- Globális és lokális tudáshiány

- Migráció
- Környezeti kihívások
- Technológiai fejlődés (digitalizáció, 

mesterséges intelligencia)
- Globális pandémiák

A nemzetállamok központi kormányzatai nem rendelkeznek megfelelő
kompetenciákkal, hogy önállóan képesek legyenek e kihívásokra válaszolni. Az
önkormányzatok, civil szervezetek feladatköre és hatásköre kibővül, legitimációjuk
megerősödik. A globalizáció és a lokalizáció egyszerre zajlik.

A különböző szereplők csak együttműködve képesek érdemi válaszokat adni.



Lehetséges válasz: Együttműködésen alapuló közszolgáltatásnyújtás

Az önkormányzat az állampolgárokra és 
azok civilszervezeteikre nem kizárólag 
fogyasztóként / ügyfélként / 
állampolgárként tekintenek, hanem 
rejtett erőforrásként, amelyet a 
szolgáltatásaik előállítása során 
használhatnak. 
Az állampolgárok / civil szervezetek aktív 
és önkéntes szereplőként 
bekapcsolódnak a közszolgáltatás 
előállításának teljes folyamatába, a 
tervezéstől, a szolgáltatás létrehozatalán 
keresztül egészen a minőség 
ellenőrzéséig.
Hálózatos működés jön létre, a szereplők 
közötti kölcsönös függés erősödik.



Közösségi értékteremtés

A közszolgáltatások előállítása és 
fogyasztása egyszerre történik. 
A közösségi érték a közszolgáltatás 
előállítójának és fogyasztójának közös 
tevékenysége során jön létre. Az 
értékteremtés a két fél interakciója 
során, közöttük létrejövő 
együttműködés folyamatában zajlik. A 
sikeres értékteremtés interdependens
viszont hoz létre, azaz a két fél egymás 
nélkül kudarcra van ítélve. Az értéket 
döntően nem az állam hozza létre, 
hanem a közszolgáltatás igénybe 
vevője. 

A közösségi értékteremtés központi 
feladata a humántőke bővítése, így a 
szociális szolgáltatások minőségének 
és mennyiségének növelése, amely 
csak az állampolgárok, a civil 
szervezeteket, vállalkozások és az 
önkormányzatok, illetve a központi 
állam dekoncentrált szerveinek szoros 
együttműködésével lehetséges.



Előnyök az önkormányzat számára

• Költséghatékonyabb feladatellátás
• Eredményesebb feladatellátás - érdemi válaszlehetőség nehezen kezelhető 

társadalmi kihívásokra
• Új tudás megszerzése, használata, jó gyakorlatok megismerése
• Innovatív működés kialakítása – helyi társadalmi innovációs képesség 

növekszik
• Bizalom növekszik az állampolgárok részéről az önkormányzatban
• Legitimáció erősítése (bevonáson, illetve az eredményesebb 

feladatellátáson keresztül)
• Jobban értékelt és jobban megbecsült közszolgáltatások az állampolgárok 

részéről
• Több információ az állampolgárok igényeiről, pontosabb allokáció
• Aktív állampolgárság támogatás (új típusú, együttműködésre fókuszáló 

kultúra)



Előnyök a civil szervezetek számára

• Erősödő legitimáció (output és input egyaránt) és fokozódó bizalom
• Közszolgáltatás minősége a képviselt csoport számára növekszik 

(állampolgári igények hatékonyabb és eredményesebb 
becsatornázása)

• Méltányosság és igazságosság szempontrendszere jobban 
érvényesül a közszolgáltatás előállítása során 

• Források biztosítása a szervezet számára
• Kompetencia fejlesztés (pl.: menedzsment-tudás)
• Érdekérvényesítő képesség fokozása



Együttműködésen alapuló közszolgáltatás kihívásai 
civil szektor oldaláról

- Információhiány

- Tudás és kompetenciahiány

- Kommunikációs nehézségek egymással 
és az önkormányzattal

- Menedzsment kompetencia hiánya

- Kialakult szervezeti struktúra hiánya 
(nincs fizetett munkavállaló)

- Vezetői kompetenciák hiányosak és 
vezetők utódlása nehézkes

- Konfliktusok a civil szervezetek között 
(személyi konfliktusok)

- Stratégiai gondolkodás hiánya

- Erőforrás hiány

- Problémás az érdekérvényesítési és 
érdekképviseleti potenciálja a 
szervezeteknek.

- Alacsony taglétszám, kicsi legitimáció



Feladatok az önkormányzati – civil szervezet együttműködése során

- Az együttműködés határainak pontos 
definiálására

- Felelősségi kérdések tisztázandóak a 
szereplők között

- Együttműködés eljárási szabályainak 
rögzítése / döntési jogosultságok 
rögzítése

- Minőségbiztosítási rendszer kialakítása 
(a hálózat együtt hoz létre 
közszolgáltatást, a teljes folyamatot kell 
minőség-biztosítani!)

- Célok egyértelmű kijelölésére

- Kompetenciák felmérése, feladatok és 
hatáskörök egyértelmű rögzítése

- Nyitott, folyamatos kommunikáció

- Egyik fél se dominálja a másikat, 
kölcsönös tisztelet az együttműködés 
során

- Konfliktuskezelési mechanizmus 
kialakítása

- Különböző kulturális háttér és különböző 
érdek és értékrendszer – empatikus 
hozzáállás 

- Bizalom növelése a szereplők között 
kulcsfontosságú

- Átpolitizáltság kerülendő



Megoldási lehetőségek: a közszolgáltatást nyújtó hálózatok típusai

Résztvevők által kormányzott hálózat (Shared participant-governed networks) – minden tag egyenrangú, 
döntően informális koordináció, decentralizált irányítású hálózat. Minden tag szükségszerűen elkötelezett a 
siker érdekében és mindenkinek azonos mértékig szükséges a hálózat működtetésében részt vennie. A 
hálózaton belüli hatalom szimmetrikus. Bizalmi szint magas a tagok között. A hálózat kevés tagot számlál, 
célokban nagy az egyetértés a tagok között. 

Vezető szervezet által kormányzott hálózat (Lead Organization–Governed Networks)- egyik tag kiemelkedik a 
többi közül (kompetenciája, erőforrásai, kiemelkedő legitimációja alapján). Centralizált irányítású hálózat. 
Koordináció és döntéshozatal egyközpontú, aszimmetrikus hatalmi struktúra. A tagok közötti bizalom 
alacsony szintű lehet, a tagok száma mérsékelten sok, célokban nem szükséges tökéletes egyetértés 
közöttük. 

Hálózat-igazgató Szervezet által kormányzott hálózat (Network Administrative Organization) – a hálózatot 
alkotó szakmai szervezetektől különálló szervezet végzi a hálózat koordinálását, adminisztratív teendőit, 
irányítását. Profi menedzsment szervezet. Centralizált irányítású hálózat. NAO általában non-profit szervezet. 
A NOA információs- és tudás-bróker, koordinátor, mediátor, facilitátor, hálózatfejlesztő, támogató szervezet, 
amely olyan specializált menedzsment tudással rendelkezik, amely nem feltétlenül adott minden tagszervezet 
számára. Bizalom szintje mérsékelt a hálózatban, amely sok tagból áll. Célokban egységesek a tagok.
Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. Journal of public administration research and theory, 

18(2), 229-252.



Innováció a fogyatékosügyi szervezetek együttműködésében: az Esélykör

- Az Esélykör a fogyatékosügyi szervezetek hálózata. Jelentős szaktudással 
rendelkeznek a siketek és nagyothallók, a mozgásukban korlátozottak, a 
látássérültek és a mentális problémákkal rendelkező állampolgárok között.

- Civil Centrum Közhasznú Alapítvány NAO típusú hálózati menedzser 
szereppel rendelkezik (koordinátor, információ-disztribútor, kommunikátor, 
szervezetfejlesztő, adminisztrátor, mediátor, tanácsadó). Membrán 
szervezet az egyes tagok és a tagok, illetve a külső partnerek között. 

- Koordinált együttműködés az önkormányzattal, jelentős szakmai sikerek az 
együttműködésből adódóan. 

- A kialakított struktúra modell értékű, amely sikeresen adaptálható a 
székesfehérvári szociális ügyekkel foglalkozó szervezetek hálózatára is. 

- Az Esélykört közszolgáltatást előállító innovációs hálózatnak tekintjük a 
szociális ügyek területén. 



Zárógondolat

A nagy társadalmi kihívások – így a szociális ellátásra nehezedő egyre 
nagyobb nyomás - próbára teszik a magyar önkormányzatokat. E kihívásokra 
új típusú eszközökkel eredményesebben lehet válaszolni. 
A állampolgári igények is nőnek a közszolgáltatások minőségével és 
mennyiségével kapcsolatban, miközben az adófizetési hajlandóság alacsony. 
Az együttműködésen alapuló közszolgáltatásnyújtás kiváló eszköz a magyar 
önkormányzatok számára is, amellyel még nem élnek eléggé.
Az együttműködésen alapuló közszolgáltatás-nyújtás egyik résztvevő 
számára sem evidencia, kompetencia-fejlesztést, új menedzsment ismeretek 
elsajátítását teszi szükségessé. Az Esélykör hálózata példaértékű jógyakorlat.
A bevezetés nem egyszerű, de tudatosan és szisztematikus felkészülés mellett 
az együttműködés sikere biztosítható. 
A végső haszon jelentős: nagyobb lakossági bizalomhoz és önkormányzati 
legitimációhoz vezet. A nyereség a hálózat tagjai között eloszlik, win-win
megoldást biztosítva a résztvevőknek. 



Köszönöm a figyelmet!
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