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HOMO OECOLOGICUS ALAPÍTVÁNY

A Homo Oecologicus Alapítványt 2013-ban hozták létre egyetemi oktatók és tudományos kutatók azzal 

a céllal, hogy különböző kutatási és oktatási-, képzési programok révén erősítsék az állampolgári tuda-

tosságot és ismeretanyagot a gazdasági, társadalmi valamint a környezeti fenntarthatóság területén. Az 

Alapítvány az elmúlt években részt vett különböző szakmai, szakpolitikai kutatásokban fogyasztóvédelmi, 

szociálpolitikai és önkormányzati területeken. Hivatalos szakmai stratégiai együttműködő partnerünk 

a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), mint a legnagyobb magyarországi önkor-

mányzati szövetség több, mint 1600 tagtelepüléssel. Az együttműködés eredményeként 2017-ben és 

2019-ben közös, szakmailag lektorált tematikus tanulmánykötetet jelentetett meg a két szervezet közö-

sen a nagyvárosi, városkörnyéki-agglomerációs, valamint a községi, kistelepülési önkormányzati téma-

körökben. A Homo Oecologicus Alapítvány az önkormányzati területen kifejtett szakmai tevékenység 

elismeréseként TÖOSZ Emléklap kitüntetésben részesült 2020. szeptemberében. Az Alapítvány Dr. Szabó 

Tamás kuratóriumi elnök képviseletében 2019. óta tagja a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 

Irányító Bizottságának (TÖOSZ LÖGY IB), valamint a 2021 tavaszán megalakuló az Európa Tanács Európai 

Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE) nemzeti bizottságában is részt vesz a TÖOSZ, a Belügyminisztérium, 

a Magyar Faluszövetség és a Kisvárosok Szövetsége mellett.

A Homo Oecologicus Alapítvány több magyarországi önkormányzattal dolgozott már együtt különféle 

szakpolitikai és stratégiai kutatásokban (szociális térképek, ifjúsági és idősügyi koncepciót megalapozó 

kutatások és intézményi hatásvizsgálatok). Oktatási és képzési területen olyan speciális tematikájú prog-

ramok fűződnek az Alapítvány nevéhez, mint korábban az Épületenergetikai Civil Akadémia,  az idén ta-

vasszal elinduló Digitális Tanoda program, valamint a Smart Leader – önkormányzati vezetőképző prog-

ram. 

Programjainkról és szakmai tevékenységünkről bővebben a https://www.hoec.hu/ oldalon tájékozód-

hatnak az érdeklődők!

Dr. Szatmári Péter Csc.
kurátor

egyetemi docens, rektorhelyettes

 Dr. Szabó Tamás PhD.
kuratóriumi elnök

egyetemi adjunktus 

Dr. Abay-Nemes Orsolya
kurátor

jogi vezető
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SMART LEADER ÖNKORMÁNYZATI 
VEZETŐKÉPZŐ PROGRAM

A Homo Oecologicus Alapítvány Tétényi Éva építész, önkormányzati szakértő, korábbi esztergomi pol-

gármester személyes közreműködésével dolgozta ki a Smart Leader önkormányzati vezetőképző prog-

ramot, amely célja egy olyan komplex képzési struktúra kialakítása, amely a napi tevékenység során 

közvetlenül alkalmazható tudást és ismereteket biztosít önkormányzati döntéshozók (polgármesterek, 

alpolgármesterek, képviselők, jegyzők és egyéb hivatali vezetők), valamint a döntéselőkészítésben érin-

tett munkatársak (politikai tanácsadók, kabinetfőnökök és kabinettagok) számára. A Smart Leader önkor-

mányzati vezetőképző program tematikájában nem kíván konkurálni az egyéb közszolgálati továbbkép-

zési programokkal. Ugyanakkor célja, hogy kifejezetten az önkormányzati területen, a döntéshozatalban 

és döntéselőkészítésben érintett vezetői és tanácsadói szinteken kitöltse a „szürke zónákat” és olyan 

kompetenciák fejlesztését valósítsa meg, amelyek a jelenlegi hazai képzési kínálatban ennyire célzottan 

és komplex csomagban nem áll rendelkezésre.

A Smart Leader program az egyéni és szervezeti kompetenciafejlesztéssel a fókuszban, segít lépést 

tartani a digitalizáció, valamint a modern önkormányzatiság egyéb működési területein a napról napra 

változó kihívásokkal, továbbá igyekszik betekintést nyújtani a gyakorlatban kipróbált sikeres projektekre, 

megoldásokra és szolgáltatásokra. A program elsődleges célja, hogy interdiszciplináris jelleggel hatékony 

és fúziós tudástranszfer mentén nyújtson ismereteket az érdeklődő önkormányzati vezetők (döntésho-

zók, döntéselőkészítők, apparátusi vezetők, tanácsadók) számára, megalapozva és erősítve a modern 

menedzserszemléletű településirányítást.

Tétényi Éva építész, önkormányzati szakértő, a Smart Leader szakmai koordinátora

„Okos városok és települések 

élére okos vezetőket!”

A képzési program kialakításában egyaránt részt vettek egyetemi oktatók, tudományos kutatók és gya-

korlati szakemberek.    A tudásátadás mellett a Smart Leader további kiemelt célja, hogy új készségeket, 

kompetenciákat fejlesszünk, valamint pozitív irányba alakítsuk a résztvevők számára a már kialakult sze-

mélyes attitűdöket a kommunikáció, az önismeret és személyiségfejlesztés terén. A program épít az él-
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ményalapú tanulási különböző módszereire, így a kiscsoportos beszélgetések, a műhelymunka, a mind-

mapping, továbbá konzultációk, tréningek alkalmazásával folyik a képzés. Igény szerint lehetőség nyílik 

saját projekttémák kidolgozására a felkért előadók, szakértők szakmai mentorálása mellett. 

A Smart Leader program hangsúlyos eleme a közösségi tervezés és inkluzív önkormányzatiság; a mun-

katársi személyiségtípusok, a különböző korosztályok minél hatékonyabb együttműködésére építő gene-

rációs menedzsment és a csoportdinamika; a közpolitikai problémaérzékelés és kríziskezelés; az okosesz-

közök, új technológiák hatása a településirányításra; az önkormányzati koordináció és együttműködés, 

valamint a különböző kutatási eszközök alkalmazása az önkormányzati döntéselőkészítés támogatására.

AZ ELSŐ SMART LEADER PROGRAM TAPASZTALATAI

 2020. március-október között került sor az első hivatalos Smart Leader képzési program lebonyolítá-

sára Budapesten, a XIII. kerületi Önkormányzattal együttműködésben, fővárosi kerületi önkormányzati 

vezetők számára. A program helyszínéül az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ szolgált. A kép-

zési program 4 modulra épült: elméleti ismeretek; tervezési alapok; kommunikációs tréningek; gyakorlati 

műhelymunka. A 6 napos, mintegy 60 órás pilot képzési programon több kerületi alpolgármester, váro-

sigazgató, főépítész, önkormányzati képviselő vett részt és szerzett oklevelet.

Mivel a képzés közben került kihirdetésre Magyarországon a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet, 

ezért kényszerűségből több képzési nap is online digitális platformon került megvalósításra. Ez megte-

remtette annak a lehetőségét, hogy tesztelhessük az online távoktatási kereteket – az új képzési terv a 

személyes jelenléti képzési napok mellett tudatosan tartalmaz két online képzési napot (a részleteket lásd 

a Smart Leader 2021 képzési programleírásban)

A pandémia időszakában a járványügyi szabályok figyelembe vétele mellett megtartott személyes je-

lenléti képzési napokon frontális előadások valamint speciális tréningalapú foglalkozások történtek, ahol 

a résztvevők egyszerre kaptak ún. hard információkat, tudástartalmat – mint például az okos városok 

adatalapú tervezése, településmarketing – valamint ún. soft típusú kompetencia- és készségtartalmakat, 

mint az önismeretre és az alapvető személyiségtípusokra építő vezetői tréning, a kríziskommunikáció 

vagy a közösségi tervezés.
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2020. március 6. Smart Leader nyitónap – Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

2020. szeptember 18. vezetői tréning – Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

A képzési program keretében 2020. június végén sor került a Smart Leader szakmai workshopra a 

TÖOSZ budapesti központjában a programban előadóként is szerepet vállaló Dr. Gyergyák Ferenc főtit-

kár úr meghívására. A workshop témája az önkormányzatok közötti már létező és lehetséges együttmű-

ködések, koordinációk és az önkormányzati társulások adta fejlesztési, közös feladatellátási lehetőségek 

voltak, különösen a személyes tapasztalatok mentén. Szó esett a „jó gyakorlatok” (best practices) pozitív 

hatásáról a települési innovációkra.  Részletes bemutatásra került a TÖOSZ keretében 2008 óta működő, 

és az Európa Tanács által is támogatott Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program (LÖGY), mint a 

legszélesebb hazai empirikus bázisa a magyarországi önkormányzati „jó gyakorlatoknak.”
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2020. június 27. szakmai workshop a TÖOSZ Budapesti Központjában

A 2020. október 9-én megtartott Smart Leader zárónapon és ünnepélyes oklevélátadáson részt vett 

Csiga Gergely, a XIII. kerületi Önkormányzat okosváros-fejlesztésekért felelős alpolgármestere, valamint 

Prof. Dr. Szatmári Péter a kerületben önálló campussal rendelkező Kodolányi János Egyetem tudomá-

nyos és fejlesztési rektorhelyettese, aki egyben a Homo Oecologicus Alapítvány kurátora. 

Az első Smart Leader programnak köszönhetően új személyes kapcsolatok születtek, a képzésen részt-

vevő kerületi döntéshozók megosztották egymással nemcsak a napi működési nehézségeket, de a sike-

reket is. Ez a fajta horizontális, hallgatók közötti tudás- és tapasztalatmegosztás a Smart Leader önkor-

mányzati vezetőképző program fontos, kiemelkedő erénye. Erre a jövőben is nagy hangsúlyt kívánunk 

fektetni.

2020. október 9. zárónap és oklevélátadás – Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
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Temesvári Szilvia 
Környezetvédelemért, civil ügyekért és egyházi kapcsolatokért felelős alpolgármester, Buda-

pest VI. kerület Terézvárosi Kerületi Önkormányzat

„A képzést minden döntéshozó számára kötelezővé tenném. Olyan ismeretekkel lettem 

gazdagabb, amelyek a munkám során elengedhetetlenek. A megszerzett tudás segítséget jelent 

a városvezetés, a fenntarthatóság és a csapatom vezetésének terén is. Fantasztikus trénerek, 

könnyen feldolgozható tananyag és a jó hangulat garantált!”

Burján Ferenc  
Közbiztonságért, klíma- és környezetvédelemért felelős alpolgármester, Budapest III. kerület 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

„Nagyon sok hasznos információval gazdagodtunk a program során, sikerült megismer-

nünk egymást és a szerteágazó feladatainkat. Az előadásokon részletesen megbeszéltük az 

önkormányzatok működésével kapcsolatos feladat- és hatásköröket, az alkalmazható vállalati 

és menedzsment szemléletet, különféle gazdasági szempontokat, a közpénzzel való gazdálko-

dás felelősségét és társadalmi hasznosságát. Új elemként elemeztük a modern technológiák 

előre törését (Smart City) a fenntartható zöld közbeszerzés kérdését és a közösségi tervezéshez 

kapcsolódó események fontosságát. Az előadások érintették, hogy a személyiségünk mely 

alaptípusba tartozik, és adott esetben ez mennyire befolyásolja a kommunikációnkat és vezetői 

szerepfelfogásunkat. Fontos tanulság, hogy tudunk és képesek vagyunk változtatni a gyengesé-

geinken. Ezeket a dolgokat a kitűnően képzett előadóink nagyszerűen elmagyarázták. Ezúton 

szeretnék köszönetet mondani a Smart Leader program összes előadójának!”

Szabó Tamás  
Önkormányzati képviselő, Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat

„A Homo Oecologicus Alapítvány által szervezett Smart Leader képzésen való részvétel olyan 

élményekhez repített vissza az időben, amelyek nagyon kedvesek számomra: a főiskolai éveim-

hez. Nemcsak azért mert új és érdekes dolgokat tanultunk, hanem, mert új embereket meg-

ismerve, friss és értékes kapcsolatokat létesítettem, létesítettünk. Mindezt, a koronavírus-jár-

ványhelyzet miatt egy kifejezetten nehéz időszakban. Számomra a Smart Leader a 2020-as év 

fontos és hasznos emléke volt, mert azon túl, hogy valóban „okosodtunk”, nemcsak önmagun-

kat, de a hasonló munkakörökben más kerületben, önkormányzatoknál dolgozókat is jobban 

megismertük, hasznos szakmai kapcsolatokat, már-már barátságokat kötöttünk!”

AJÁNLÁSOK EGYKORI SMART LEADER HALLGATÓKTÓL 
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SMART LEADER 2021 KÉPZÉSI PROGRAM

Az első Smart Leader programot követő hónapok a kurzus tapasztalatainak szintetizálásával teltek, 

amely eredményeként elkészült a Smart Leader 2021 képzési programja a korábbihoz képest szélesebb 

tartalmi tematikával. A 6 nap személyes jelenléti program kibővül 2 nap digitális online képzési nappal.

Smart Leader 2021 képzési tartalma

60 órás  (1 tanóra 45 perc) képzési program 8-15 fős képzési csoport számára a következő paraméterek 

mentén:

 – 6 nap (6x8 összesen 48 óra) személyes jelenléti tréning és frontális előadások.

 – 2 nap (2x6 összesen 12 óra) online előadások, konzultációk.

Smart Leader 2021 képzési célcsoportja

 – Az önkormányzati szektorban dolgozó választott (polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők, 

tanácsnokok) vezetők 

 – kinevezett vezetők (jegyzők, aljegyzők, főosztályvezetők, osztályvezetők, irodavezetők) 

 – a döntéselőkészítésben résztvevő tanácsadók, tisztviselők (pl. kabinetmunkatársak).

Smart Leader 2021 helyszíne

12-15 fős tréningek megtartására alkalmas terem

Személyes jelenléti modulok

 – A Homo Oecologicus Alapítvány biztosítja a szakmai tartalmat, kéri fel a program oktatóit és tré-

nereit.

 – A Homo Oecologicus Alapítvány, mint képzésszervező biztosítja az egyes képzési napokhoz kap-

csolódó catering ellátást.

 – A Homo Oecologicus Alapítvány, mint képzésszervező képzési szerződést köt a Smart Leader 

hallgatóival. 

Online jelenléti modulok

A Smart Leader meghatározott moduljait online előadások révén biztosítjuk a hallgatók számára.

A program sikeres elvégzését a képzésszervező Homo Oecologicus Alapítvány hivatalos oklevéllel ismeri el.
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EGYSÉGES KÉPZÉSI TEMATIKA

Személyes jelenléti képzési napok, előadó oktatók/trénerek: 6 nap (6x8 óra)

1. nap: Önismeret és személyiségfejlesztés, vezetői tréning – (Dr. Kelő Johanna jogász, közszolgálati 

tréner) 8 óra

2. nap: Kommunikáció, retorika (Hossó Nikoletta, protokoll- és kommunikációs szakértő) 4 óra / vál-

ságkommunikáció (Dr. Nagy József pszichológus, kríziskommunikációs szakértő) 4 óra

3. nap: Közpolitikai problémaérzékelés, szociális térkép, koordináció (Dr. Szabó Tamás politológus, 

közigazgatási szakértő) 4 óra / önkormányzatok törvényességi felügyelete, eljárások és javaslatok 

(Dr. Gyergyák Ferenc, jogász, a TÖOSZ főtitkára) 4 óra

4. nap: Okosváros és okostelepülések – „jó gyakorlatok” hazai és külföldi példák (Szokolay Örs épí-

tész, okosváros szakértő) 4 óra / adatvédelem, adatpolitika, GDPR (Dr. Révész Balázs jogász, adat-

védelmi szakértő) 4 óra

5. nap: Klímavédelem, fenntarthatóság és települési környezetvédelmi programok (Dr. Pálvölgyi Ta-

más, meteorológus, környezet- és klímapolitikai szakértő) 4 óra / érzékenyítés és esélyegyenlőség 

(Straub Zsolt, pedagógus, esélyegyenlőségi és közoktatási szakértő) 4 óra

6. nap: Projektmenedzsment, településmarketing (Tétényi Éva építész, önkormányzati szakértő) 8 óra

Online képzési napok: 2 nap (6x2 óra)

7. nap: Lobbi, közkapcsolatok, hálózatépítés (Paczuk Roland politológus, lobbiszakértő), 2 óra / az 

önkormányzatok és területi államigazgatás közötti kapcsolódási pontok (Dr. Kelő Johanna jogász, 

közszolgálati tréner), 2 óra / önkormányzati „jó gyakorlatok”, a TÖOSZ LÖGY tapasztalatai (Dr. 

Gyergyák Ferenc jogász, a TÖOSZ főtitkára) 2 óra

8. nap: Hatékony időmenedzsment, outplacement, modern piaci HR eszközök (Pelle Dávid, HR szak-

értő), 2 óra / online eszközök és kommunikáció; közösségi médiahasználat (Hossó Nikoletta, pro-

tokoll- és kommunikációs szakértő), 2 óra/ önkormányzati tervezés, stratégiaalkotás (Tétényi Éva 

építész, önkormányzati szakértő) 2 óra

A 2 online nap illeszkedik a személyes jelenléti képzési napok rendszerébe, a nyitó és zárónapok személyes 

jelenléti képzési napok!

KÉPZÉSI DÍJ

290.000 Ft +ÁFA (27%-os) / fő

A jelentkezésről és magáról a képzésről további információkat a Homo Oecologicus Alapítvány mun-

katársaitól kaphatnak az alábbi elérhetőségeken.

telefon: +36-30/905-2707;  +36-30/207-1433

e-mail: info@hoec.hu
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Dr. Kelő Johanna 
jogász, közszolgálati tréner 

Önismeret és személyiségfejlesztés, vezetői tréning – 8 órás személyes 

jelenléti modul

Az önkormányzatok és területi államigazgatás közötti kapcsolódási 

pontok – 2 órás online jelenléti modul

Jogász, ingatlan-forgalmi szakjogász. Jogi diplomáját a József Attila Tu-

dományegyetem Állam – és Jogtudományi karán, majd ingatlanforgalmi 

szakjogászi képesítését a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog – és Államtu-

dományi karán szerezte. Az egészségügyi irányú felsőoktatási végzettséggel is 

rendelkező széleskörű vezetői közigazgatási tapasztalattal rendelkezik: 2008-

2012 között Fülöpháza Község jegyzője volt, majd 6 évig vezette a Bács-Kiskun 

Megyei kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatalát. Közszolgálati tréner 

diplomáját a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte 2019-ben.

„A megfelelő önismeret napjainkban a vezetői szerepfelfogás és feladatel-

látás egyik leginkább meghatározó feltételévé vált. A vezető, illetve beosztott 

kollégákkal kialakítandó kapcsolatok ma már a hatékony feladatellátás fon-

tos záloga. A személyes jelenléti vezetői tréning keretében olyan kérdések 

kerülnek elő, mint az optimális szerepfelfogás, a vezető és beosztott kollégák 

alapvető személyiségjegyeinek felismerése, az ön- és emberismereti tanulás 

tematikus elmélyítése és a tudatos vezetői viselkedés – benne kiemelten az 

irányítás – módszereinek elsajátítása. Az online modul keretében az önkor-

mányzatok és területi államigazgatás között sokszor bonyolultnak tűnő ha-

tásköri kapcsolatok, ágazati feladatösszefüggéseket vizsgáljuk. Mint jegyzői 

és járási hivatalvezetői tapasztalatokkal rendelkező szakember szintetizá-

lom a két alapvetően eltérő, de a napi funkcionális működésben gyakorta 

összekapcsolódó szervezetek együttműködését, gyakorlati esetek mentén 

rávilágítva az önkormányzatok és a területi államigazgatás kooperáció és 

koordináció fontosságára.”

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ELŐADÓK, TRÉNEREK
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Hossó Nikoletta 
protokoll- és kommunikációs szakértő 

Kommunikáció, retorika - 4 órás személyes jelenléti modul

Online eszközök és kommunikáció; közösségi médiahasználat – 2 órás 

online jelenléti modul

A több mint húsz év szakmai tapasztalat itthon és külföldön a nemzetközi 

kapcsolatok, a protokoll és a kiemelt rendezvényszervezés területén, ezzel 

párhuzamosan mintegy tíz év egyetemi szintű oktatás, hivatali és céges tré-

ningek mellett hat könyv, számos publikált cikk, tanulmány továbbá médi-

amegjelenések és két posztgraduális protokoll szakalapítás fűződik a nevéhez. 

Szakmai pályafutása során az élethosszig tartó tanulás jegyében megszerzett 

négy diploma után jelenleg doktorvárományos, diplomácia és protokoll témá-

ban írt disszertációjával a Pécsi Tudományegyetemen, ezzel párhuzamosan az 

Európai Protokoll- és Rendezvényszervező Központ ügyvezető tulajdonosa.

„A protokoll jelentősége a hivatalos kapcsolattartásban és vezetői kommu-

nikációban megkérdőjelezhetetlen, a terület annak alkalmazott szabályaival 

ma már megkerülhetetlen tényező és eszköz a hiteles kommunikációban. A 

Smart Leader keretében a protokoll interdiszciplináris területén megjelenő 

formális és informális kommunikációs szituációk alapvetéseit lesz alkalmunk 

áttekinteni az empirikus tapasztalatokon alapuló legfontosabb iránymuta-

tások megosztása mellett, történjék az verbális és nonverbális, írott vagy szó-

beli, offline vagy online formában.”

Dr. Nagy József 
pszichológus, kríziskommunikációs szakértő

Válságkommunikáció – 4 órás személyes jelenléti modul

2010 óta dolgozik pszichológusként, oktatóként a budapesti Milton Fri-

edman Egyetemen. Végzettségét tekintve okleveles pszichológus, pszicho-

lógia tanár. Diplomát szerzett Moszkvában a Moszkvai Határőr Parancs-

noki Főiskolán és idehaza a Rendőrtiszti Főiskolán, továbbá a Debreceni 

Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának pszi-

chológia szakán. Közel 30 évig dolgozott a Belügyminisztérium állomá-

nyában, különböző szolgálati helyeken és beosztásokban. Legutolsó szolgá-

lati helye a Magyar Rendőrség Különleges Szolgálata, Terrorelhárító Szolgálat 

volt, ahol pszichológusként, hivatásos túsztárgyalóként végezte munkáját.  
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Több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik a munkapszichológia, szer-

vezetfejlesztés, kiválasztás, oktatás, képzés, tréningek területén. Akkreditált 

pedagógus továbbképzéseket folytat 2004 óta. Dolgozott nevelési tanácsadó-

ban, családsegítő központban és számos iskolának volt iskolapszichológusa. 

Orosz nyelvű tolmács és fordító.

„A krízis- és válsághelyzetek megoldása területén eltöltött időszak megtaní-

tott arra, hogy akár szélsőségesen kiélezett, indulatokkal túlfűtött konfliktus-

helyzetek is megoldhatók a szó, a kommunikáció erejével. A tranzakció ana-

lízis egyik alapaxiómája szerint a kommunikáció eredménye mindig a kapott 

válasz. Következésképpen mindaddig változtatnunk kell a kommunikáción, 

amíg a kívánt hatást el nem érjük. A krízis és válsághelyzetek kezelésében 

ez különösen igaz. Nincsenek sablonok és nincsenek klisék. Van a szakmai 

tudásunk, a múltban gyökerező sokéves tapasztalatunk és a saját magunk 

személyisége. Akkor járunk el helyesen, ha a személyiséget fejlesztjük. A kur-

zusra szánt rövid időt legfőképpen arra használjuk fel, hogy meglévő szak-

mai tudásunk és tapasztalatunk mellett legfontosabb munkaeszközünket, 

saját személyiségünket fejlesszük.”

Dr. Szabó Tamás 
politológus, közigazgatási szakértő

Közpolitikai problémaérzékelés, szociális térkép, koordináció – 4 órás 

személyes jelenléti modul

A Budapesti Corvinus Egyetemen doktorált politikatudományból. Koráb-

ban dolgozott minisztériumokban, központi közigazgatási intézményeknél. 

Közel két évtizedes felsőoktatási gyakorlattal rendelkezik. Jelenleg a buda-

pesti Milton Friedman Egyetem adjunktusa. 2017-2019. között vezető szak-

értőként működött közre a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs 

Irodájának (BM-ÖKI) keretében megvalósult az önkormányzatok közötti koor-

dinációt vizsgáló országos kutatásban. 2019 óta a Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetsége (TÖOSZ) Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Irányító 

Bizottságának (LÖGY IB) tagja. Kutatási területe a helyi önkormányzati közpo-

litikák, közkapcsolatok, humán igazgatás és helyi közmenedzsment. 2013 óta 

kurátora, 2018 óta kuratóriumi elnöke a Homo Oecologicus Alapítványnak.
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„A modul több olyan funkcionális témakört fog át, ami napjainkban egyre 

fontosabb a helyi önkormányzatok működése, egészen pontosan a stratégiai 

és operatív döntéselőkészítés számára. A helyi társadalom ismerete, a válto-

zások érzékelése és megismerése különböző kutatási módszertani eszközök 

révén ma már a proaktív társadalmi szempontból hatásos önkormányzati 

működés egyik meghatározó kulcsa. Miről szól egy települési szociális térkép, 

melyek a közpolitikai problémaérzékelés szintjei illetve a közpolitikai siker és 

kudarc kritériumai. A modul keretében foglalkozunk a települések közötti ön-

kormányzati társulások és együttműködések világával, mint a közfeladatel-

látás, valamint a komplex mikrotérségi fejlesztések elengedhetetlen eleme.”

Dr. Gyergyák Ferenc 
jogász, önkormányzati szakértő

Önkormányzatok törvényességi felügyelete, eljárások és javaslatok – 4 

órás személyes jelenléti modul

Önkormányzati „jó gyakorlatok”, a TÖOSZ LÖGY tapasztalatai – 2 órás on-

line jelenléti modul

Jogász, címzetes egyetemi docens és mesteroktató. Számos szakmai cikk 

és könyv szerzője, társszerzője. Harmincöt évet dolgozott a közigazgatás-

ban. 2003-2016 között a Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek 

Szövetsége (KÖZSZÖV) főtitkára, 2010-2016 között a Magyar Birtokvédelmi 

Szövetség (MABIV) főtitkára, 2010-től az Új Magyar Közigazgatás szakmai-tudo-

mányos folyóirat főszerkesztője. 2016. szeptember 1-jétől a Települési Önkor-

mányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) főtitkára. 

„A személyes jelenléti modul témája a helyi önkormányzatok működése 

feletti törvényességi felügyeleti rendszer. A kormányhivatalok törvényességi 

felügyeleti eljárásának valamint a kapcsolódó bírósági kontroll tapaszta-

latainak megismerése és szintetizálása révén a hallgatók megismerhetik a 

jogi buktatókat, továbbá ötleteket, használható praktikumot nyerhetnek az 

önkormányzati jogalkotás, illetve a jogszabályokon alapuló döntési és fel-

adatellátási kötelezettségekhez.. A „jó gyakorlatok” az élet minden terüle-

tén hasznosnak bizonyulnak, ez különösen így van az önkormányzatok ese-

tében.  Az online modul keretében a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége által már 2008 óta működtetett és az Európa Tanács által tá-

mogatott Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program (LÖGY) közel más-

fél évtizedének példaértékű „jó gyakorlatait” ismerhetik meg a hallgatók.  



Képzési tájékoztató 15

Az innovatív megoldások, tudás és tapasztalatok megismerése és átadása 

a hasonló problémával küszködő önkormányzatok számára pozitív eset-

ben jobb közszolgáltatásokat, és a településvezetésben magasabb színvo-

nalú teljesítményt eredményezhetnek. A LÖGY által keretezett tudástransz-

fer azonban nemcsak a „jó gyakorlatokat” átvevő településeknek hasznos, 

hanem azok számára is, akik a „jó gyakorlatokat” kialakították!”

Szokolay Örs 

építész, Smart City szakértő

Okosváros és okostelepülések , „jó gyakorlatok” hazai és külföldi pél-

dák – 4 órás személyes jelenléti modul

A Budapesti Műszaki Egyetem Építész Karán szerzett diplomát. Előbb épü-

leteket tervezett, majd várostervezési projektekben dolgozott. 1990 után két 

évig Debrecen alpolgármestereként tevékenykedett. Később a pécsi Pollack 

Mihály Műszaki Főiskolán intézetigazgató, majd a VÁTI kutatási csoportjában, 

később a Dokumentációs Központ vezetőjeként városi tudásmenedzsmenttel 

foglalkozik. A European Knowledge Network alapítója. Számos nemzetközi konfe-

rencián ad elő, EU-s projektekben vesz részt, így Bécs hosszútávú stratégiájának 

előkészítésében a CENTROPE régió fejlesztésében. 2015-2019 között polgármes-

teri stratégiai tanácsadó Budapest Főváros XIV. kerületében Zuglóban, jelenleg a 

XIII. kerület SMARTX!!! programjának kialakítója, koordinátora.

„Rövid városirányítási tapasztalatok után rájöttem, hogy a városok irdat-

lan sebességű változásai miatt a hagyományos értelmű „várostervezés” csak 

követni tudja, mire minden stációján átjut és „hatályos lesz”, már rég más-

ról szól az élet. A követő szemlélet helyett a proaktív, kreatív, partnerségen 

alapuló „városcsinálásban” hiszek, amihez persze a városok irányítóinak 

az érdeklődését is fel kell kelteni. Ezért nagy örömmel vállaltam az előadói 

felkérést a Smart Leader képzésben. Bízom benne, hogy a résztvevők izgal-

mas, új gondolkodásmódot, információkat kapnak, amely alapján egységes 

tudássá összeállva sokkal kreatívabban lesznek képesek településük fejlődé-

séhez hozzájárulni.”
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Dr. Révész Balázs

 jogász, adatvédelmi szakértő

Adatvédelem, adatpolitika, GDPR – 4 órás személyes jelenléti modul

Az ARB Consulting Kft. ügyvezetője, címzetes egyetemi docens. Jogász, kom-

munikációs szakember. 1999-ben végzett a Kodolányi János Főiskola kommu-

nikáció szakán, 2000-ben szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetemen. Az államigazgatásban előbb sajtóreferensként, majd a BM Bű-

nügyi Nyilvántartó munkairányító-jogász kollegájaként dolgozott. Az Országos 

Választási Iroda tagja volt 2002-2010 között. 2004 és 2018 között az Adatvédel-

mi Biztos Irodájának főosztályvezető-helyettese, majd a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (NAIH) szakmai főosztályvezetője. Számos adatvé-

delmi és információszabadság témájú publikáció fűződik nevéhez, így a másokkal 

közösen jegyzett „Magyarázat a GDPR-ról” című könyv. Az NKE és az ELTE Jogi To-

vábbképző Intézetének megbízott oktatója. Szakmai munkája és oktatási tevékeny-

sége elismeréseként 2020. január 31-én NAIH ezüst emlékérmet kapott. 

„A személyes adatok kezelése az önkormányzati igazgatásban is szakértel-

met és gondosságot igényel. Az egységes európai adatvédelmi rendelet (GDPR) 

szabályainak megfelelő eljárásrend kialakítása és az ügyfélbarát megoldások 

ötvözése olykor kihívások elé állítja az önkormányzati szakapparátust és az 

önkormányzati képviselőket egyaránt. Másrészről a transzparens működés, a 

közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása is meghatározó kötelezettsége 

az önkormányzatoknak. E kettőségről, a bizalmasságról és a nyilvánosságról 

szerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatokat osztom meg a hallgatókkal, vala-

mint az adatvédelmi szabályok szakszerű alkalmazásához igyekszem  hatékony  

látásmódot közvetíteni.”

Dr. Pálvölgyi Tamás 

meteorológus, környezet- és klímapolitikai szakértő

Klímavédelem, fenntarthatóság és települési környezetvédelmi programok 

– 4 órás személyes jelenléti modul

A földrajz-meteorológiai tudományok kandidátusa. Pályafutását klímakuta-

tóként kezdte, majd az 1990-es években a Környezetvédelmi Minisztériumban 

dolgozott. 2003-tól a Budapesti Műszaki Egyetem Környezetgazdaságtan Tan-

szék egyetemi docense, valamint a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Dok-

tori Iskola témakiírója. 
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Kutatási területe a szakpolitikai döntéselőkészítés stratégiai eszközeinek 

fejlesztése a természeti erőforrás-gazdálkodás, a fenntarthatóság, valamint 

a klíma- és energiapolitika területeken. Tudományos publikációinak száma 

meghaladja a százat. 2013-2017. között a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 

igazgatóhelyettese, és  a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője. Az elmúlt 

években tanszékvezetőként működött a Budapesti Műszaki Egyetemen, 2017-

től választott tagja az egyetem Szenátusának. Tagja több hazai és nemzetközi 

tudományos testületnek, valamint a KEHOP és NKFI pályázati értékelő  és bíráló 

bizottságoknak.

„Az éghajlatváltozás már a kertajtón kopogtat” –  túlzás nélkül állíthatjuk, 

hogy települések jövőképét, fejlődési lehetőségeit (vagy korlátait) alapvetően 

meghatározó folyamatról van szó. Mit tehetnek az önkormányzatok a fenn-

tartható, klímabarát és klímabiztos jövőért, mi van az „éghajlatváltozáson 

túl”, miért érdemes egy településtervezésnek, településvezetésnek ezzel fog-

lalkoznia.”

Straub Zsolt 

pedagógus, esélyegyenlőségi és közoktatási szakértő

Érzékenyítés és esélyegyenlőség – 4 órás személyes jelenléti modul

Az ELTE-BTK-n diplomázott, három évtizedes pedagógiai gyakorlattal (kö-

zépiskolai tanár, érettségi vizsgaelnök, köznevelési szakértő, esélyterem-

tés, esélyegyenlőség) rendelkező szakember. A Pécsi Tudományegyetem 

Közoktatási Vezetőképző Intézetében közoktatási vezető szakirányú to-

vábbképzésen szerzett szakértői képesítést. 2017-től az Oktatási Hivatalnál 

esélyegyenlőségi és intézményfejlesztési szakértőként, illetve mentorként 

dolgozik. Esélyteremtő pedagógiai módszertan, valamint adaptív tanulásszer-

vezési eljárások témaköreiben trénerként,  képzőként, valamint képzésfejlesz-

tőként dolgozik, továbbképzéseket vezet, nevelőtestületek számára. Gazdag 

oktatásfejlesztő projekttapasztalatokkal, valamint civil szervezeti múlttal ren-

delkezik, a Tandem Humán Szolgáltató Egyesület elnöke. 

„A tréning olyan inkluzív szervezeti környezet kialakítását támogatja, amely 

lehetővé teszi az eltérő hátterű, beállítottságú és gondolkodásmódú személyek 

eredményes együttműködését. Kiemelt célkitűzése az esélyegyenlőség irányá-

ban való érzékenyítés, a tolerancia és befogadó-készség növelése a szervezet-

ben, elősegítve a bizalmon alapuló, befogadó szervezeti kultúra kialakítását. 
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A képzési stratégia középpontjában a képességformálás, a társas dimenzió 

fejlesztése, ezen belül is elsősorban az együttműködési készség kialakítása áll, 

ugyanakkor kihat fontos attitűdök és személyes kompetencia-elemek fejlődé-

sére is. Elsődleges célja az együttműködési helyzetekben azonosítható straté-

giák tudatosítása.”

Tétényi Éva 

építész, önkormányzati szakértő

Projektmenedzsment, településmarketing – 8 órás személyes jelenléti mo-

dul

Önkormányzati tervezés, stratégiaalkotás – 2 órás online jelenléti modul

Építészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte, 

ahol később részt vett a műemlékvédelmi szakmérnöki és városépítő-vá-

rosgazdasági szakmérnöki posztgraduális képzésben. 2000-től Buda-

pest VI. kerület Terézváros Önkormányzat főépítészeként az UNESCO vi-

lágörökségi projektjét koordinálta, majd Győr-Moson-Sopron megye főépítésze 

lett. 2010-2014 között Esztergom független polgármestere. 2020-ban fejezte 

be a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Jog- ás Államtudományi Karán a köz-

beszerzési szakjogászi tanulmányait. Jelenleg több településen lát el főépítészi 

feladatokat.

„Az önkormányzatok kötelező és önként vállalt speciális feladatait a szűkü-

lő pénzügyi keretek között megszervezni egyre nehezebb, de okos tervezéssel, 

új stratégiákkal, közös egyeztetéssel megvalósíthatók a helyi elképzelések. Az 

egymásra épülő fejlesztési és rendezési tervhierarchia átfogó ismertetése, az 

ITS-ek Smart City elvárásaihoz való igazításának kiemelt eleme a stratégia-

alkotásnak. Gyakorlatias keretek között foglalkozunk továbbá projektme-

nedzsment-ismeretekkel, a zöld közbeszerzések világával, a közösségi rész-

vétel különböző módszereivel, a közszféra társadalmi felelősségvállalásával 

(Public Social Responsibility), valamint a településmarketing és az önkor-

mányzati brandépítés fontosságával.”
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Paczuk Roland 

politológus. lobbiszakértő

Lobbi, közkapcsolatok, hálózatépítés – 2 órás online jelenléti modul

Politológusként végzett a Miskolci Egyetemen, 1998-ban, majd a Bu-

dapesti Corvinus Egyetemen szerzett Európa szakértő posztgraduális 

diplomát 2007-ben. Több évig dolgozott minisztériumokban, elsősorban 

kommunikációs területeken. Ezt követően kezdett el lobbitanácsadás-

sal foglalkozni. Ennek során számos ágazat – infokommunikáció, média, 

gyógyszeripar, élelmiszeripar, vegyipar, környezetvédelem, bankszektor, 

gépgyártás, postai szolgáltatások – meghatározó hazai és nemzetközi szereplő-

inek munkáját segítette. Az utóbbi években aktív német és angol nyelvtudását 

kihasználva a hazai gazdaságban is egyre meghatározóbbá váló üzleti támoga-

tói szektorban tevékenykedett.

„Mit jelent a lobbi, kik a lobbisták, mik a céljaik és hogyan, milyen mód-

szerekkel, eszközökkel próbálják meg azokat elérni? A modul a fogalmi elha-

tárolás mellett rövid betekintést enged a lobbizás történetébe, amerikai és 

európai, azon belül a magyarországi szabályozási hagyományokba. Elsősor-

ban a lobbista szemszögéből tárja fel ennek az összetett, nagyfokú koncent-

rációt, elemzőkészséget, interdiszciplináris tudást igénylő tevékenységnek a 

sajátosságait. Konkrét, az önkormányzatokat, helyi döntéshozókat is érintő 

példákon keresztül is segítjük a Smart Leader résztvevőit eligazodni abban, 

milyen kérdésekben találkozhatnak munkájuk során a lobbival.”

Pelle Dávid 

humánpolitikai szakértő, 

Hatékony időmenedzsment, outplacement, modern piaci HR eszközök 

– 2 órás online jelenléti modul

A HR szolgáltatásokkal foglalkozó MP Solutions Kft. (MPS) tulajdonos 

alapítója. Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigaz-

gatási Egyetem Államigazgatási Karán szerezte. Közel 20 éves humánpo-

litikai, toborzási és kiválasztási területen szerzett tapasztalattal rendelke-

zik az ICT/technológia szektorban valamint banki,- pénzintézeti és SSC/

BSC területeken. Az MPS kormányzati kapcsolatainak és projektjeinek fele-

lőseként vesz részt különböző fejlesztési, szervezetfejlesztési feladatokban.  
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A vállalkozói tapasztalatok mellett a Compass-Plus Munkerőpiaci Elemző és 

Ismeretterjesztő Alapítvány alapítójaként a magyar munkaerőpiac pozitív jel-

legzetességeinek bemutatása valamint a külföldre távozott kvalifikált magyar 

munkaerő és tudás hazacsábítása motiválja.

„A vállalati szféra lassan több mint egy évszázada folyamatosan inspirálja 

speciális megoldásaival a közigazgatás, s vele az önkormányzatok világát. 

Ez különösen igaz a humánerőforrás gazdálkodás területén. Az online jelen-

léti modul keretében olyan speciális munkaügyi dimenziókkal foglalkozunk, 

mint a hivatali működés kiszámíthatóságát jelentősen erősítő hatékony 

időmenedzsment; az outplacement, mint a kényszerű szervezeti átalakítá-

sok lebonyolításában egyre inkább előtérbe kerülő egyedi személyre szabott 

szolgáltatáscsoport; valamint a személyügyi menedzsment során ma már 

megkerülhetetlen modern HR eszközök és azok digitalizált formái. Megfelelő 

humán stratégia nélkül ma minden szervezet csak félkarú óriás, a munkál-

tatói márkaépítés (employer branding) pedig a legjobb eszköz arra, hogy a 

munkavállalás ne kényszerű tevékenység, hanem sokkal inkább egy valódi 

produktív élménnyé váljon!”
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