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1. Vezetői összefoglaló 

A Builcogreen projekt elsődleges célkitűzése a határmenti térség városi területeinek 
élhetőbbé, hatékonyan működtethetővé tétele. Ennek érdekében a vezető kedvezményezett 
Arrabona EGTC irányítása mellett az együttműködő partnerek több témakört érintve kívánják 
a térségi partnerséget erősíteni. 

A projektlogikát három kiemelt tevékenységcsoport köré szerveztük. A projekt keretében 
megrendezésre kerülő workshop-sorozaton a résztvevők, téma specifikus módon, a 
városüzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatokról, továbbá a helyben kialakított jó 
gyakorlatokról konzultálhatnak a szakértőkkel. A kétnapos workshopok négy témakört 
érintenek, melyekhez egy-egy partnervárost rendeltünk a következő tematikus 
megbontásban: hulladékgazdálkodás (Győr), városszépítés-virágos város kialakítása 
(Mosonmagyaróvár), városi zöldfelületek kezelése (Somorja) és temető üzemeltetés 
(Dunaszerdahely). 

Szintén kiemelt tevékenység az a mentorálási szolgáltatás, melynek keretében a korábban 
már említett témakörökben 3-3 konzultációs alkalom lebonyolítására kerül sor. Harmadik fő 
tevékenységként a szakmai tapasztalatok megosztását, valamint a települések 
üzemeltetésének hatékonyságát növelő együttműködést támogató informatikai háttér 
biztosítását tervezik a projekt megvalósítói. 

A városszépítés-virágos város kialakítása témakör áttekintése során röviden bemutatjuk 
Mosonmagyaróvár települést a legfontosabb, aktuális statisztikák és információk alapján, 
majd áttekintjük a városüzemeltetés helyi működési kereteit.  

Ezt követően térünk át a konkrét tématerület ismertetésére, áttekintve a releváns gyakorlatot, 
a szükséges erőforrásokat és a kapcsolódó feladatokat.  

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni és részletesen elemezni az elért eredmények bemutatása 
során azt a több éves, évtizedes munkát, amely a városszépítés kapcsán, 
Mosonmagyaróváron lezajlott.  

A jó gyakorlat adaptálhatóságát részletező fejezetünk részben a workshop eredményeire 
épülve tekinti át röviden egyéb települések hasonló sikertörténetét és nyújt ajánlást a 
gyakorlat alkalmazásának lehetséges területeire, felhívva a figyelmet a szükséges 
előfeltételekre, valamint az esetleges korlátozó tényezőkre. 

A dokumentumban egyes esetekben rövidítéseket alkalmazunk. Jellemző módon az Entente 
Florale Europe és a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny több helyen „virágos 
verseny”-ként van szerepeltetve a rövidebb írásmód érdekében. 

Tanulmányunkban kiemeljük, hogy az elért eredmény a hosszú távú, tudatosan 
megtervezett, jól szervezett, a helyi társadalom széles rétegeit, valamint a település 
helyi cégeit is mozgósító közös munkának köszönhető.  
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2. A Builcogreen projekt bemutatása 
Az Arrabona EGTC területén található települések zöldebbé tételére irányuló intézményi 
együttműködés (Building institutional cooperation for greener settlements within the territory 
of Arrabona EGTC – Builcogreen) egy határon átnyúló projekt, amely az csoportosuláshoz 
tartozó települések, önkormányzataik és településüzemeltetési szolgáltatóik magasabb fokú 
együttműködését célozza meg.  

A következőkben röviden áttekintjük a projekt partneri körét és érintettjeit, bemutatjuk a 
projekt célkitűzéseit és a kapcsolódó tevékenységeket, továbbá jelen esettanulmányt 
elhelyezzük a projekt megvalósítási logikájában. 

 

2.1. Projektpartnerek 
Az Arrabona EGTC-t a Szigetköz, illetve a Csallóköz négy meghatározó települése, Győr, 
Mosonmagyaróvár, valamint Szlovákia területén Dunaszerdahely (Dunajská Streda) valamint 
Somorja (Samorin) alapította. 

A vezető kedvezményezett az Arrabona EGTC (http://www.arrabona.eu/), amelynek fő 
érdekeltjei tehát az imént említett városok. A projekt fő célcsoportja a négy város és az 
Arrabona EGTC területén fekvő 27 tagtelepülés és azok lakossága. Az Arrabona EGTC fő 
partnerei kiváló tapasztalatokkal rendelkeznek különböző városi szolgáltatások – 
városüzemeltetés, hulladékgazdálkodás stb. – terén, amelyek jó gyakorlatait kívánjuk 
bemutatni, és megteremteni a lehetőséget, hogy ezek adaptálhatóvá váljanak a többi 
településen. 

 

2.2. A projekt célja, tevékenységei 
A projekt keretében tervezett tevékenységek megvalósításával elsődleges célkitűzés a 
határmenti térség területeinek élhetőbbé, hatékonyan működtethetővé tétele, a fent említett 
jó gyakorlatoknak a célcsoport, illetve a települések közötti elterjesztése, mindezt 
workshopokkal, IT háttér és mentoring rendszer működtetésével megtámogatva, az esetleg 
jelenleg létező együttműködések intézményesítésével. 

Ezen túlmenően – a pályázati adatlap megfogalmazása szerint – projekt további két 
célkitűzése a célcsoport erőforrás hatékonyságának növelése a települési szolgáltatásaikhoz 
szükséges gépparkjuk, eszközeik megosztásával, kölcsönadásával, valamint az okos 
megoldásokhoz szükséges rendszerspecifikáció meghatározása. 
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A projekt céljait 3 fő tevékenységcsoport segíti. Az első tevékenységcsoport a tapasztalatok 
megosztásáról, esettanulmányok feldolgozásáról, közös alkotásról szóló workshop-sorozat, 
ahol a résztvevőknek lehetőségük van a városüzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatok 
megosztására, helyben kialakított jó gyakorlatok bemutatására. A 2 napos workshopok négy 
külön témakörben kerülnek megrendezésre, melyekhez egy-egy partnerváros került 
hozzárendelésre. Ennek megfelelően kiemelt tématerületek a települési hulladékgazdálkodás 
(Győr), a városszépítés-virágos város kialakítása (Mosonmagyaróvár), a városi zöldfelületek 
kezelése (Somorja) és a temető üzemeltetés (Dunaszerdahely). 

A második ilyen tevékenységcsoport a települések közötti „mentorálási” szolgálat 
felállítása, melynek keretében a fent bemutatott témakörönként 3-3 konzultációs alkalom 
lebonyolítására kerül sor. A mentorálási tevékenységet a projektben közreműködő 
városokban az érintett szakterületen tevékenykedő cégek szakemberei – a virágos város 
témakör kapcsán így a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (a továbbiakban: VÜF Kft.) 
munkatársai – végzik. A harmadik a szakmai tapasztalatok megosztását, valamint a 
települések üzemeltetésének hatékonyságát növelő együttműködést támogató informatikai 
háttér, platform létrehozása testesíti meg. 

A fenti szakmai tevékenységek mellett a projekt lebonyolítását koordináló menedzsment 
tevékenység, valamint a projekt eredmények „láthatóságát” biztosító kommunikációs 
tevékenységcsomag emelendő ki, melyet a fő kedvezményezett, az Arrabona EGTC lát el a 
projekt megvalósítási ideje alatt. 

 

2.3. Az esettanulmányok illeszkedése a projekt logikájába 
Az esettanulmányok a fenti projekt logikában bemutatott workshop sorozathoz illeszkednek 
szervesen. Az elkészülő dokumentumok elsődleges célja az átadható legjobb gyakorlatok 
beazonosítása az egyes vizsgált témakörökben.  

Ennek érdekében egy-egy alapító település – jelen esetben Mosonmagyaróvár – kapcsán 
többek között bemutatásra kerül a releváns tématerület, ennek működési és működtetési 
feltételrendszere, a településen rendelkezésre álló humán- és infrastrukturális kapacitások, 
valamint a pénzügyi háttér. Az egyes tanulmányokhoz alapadatot és információt a témagazda 
településektől kapott háttéranyagok (helyi rendeletek, üzleti tervek, adatbázisok), valamint 
egy kijelölt helyi szakemberrel folytatott interjú szolgáltatják. Mindezek mellett a téma 
specifikus workshopokon elhangzott végkövetkeztetések, hozzászólások is beépítésre 
kerülnek a szakmai anyagba. A statisztikai elemzések a KSH T-STAR adatbázisán alapulnak. 

A jó gyakorlatok adaptálhatósága kapcsán külön megvizsgáljuk ezek alkalmazásának 
előfeltételeit és korlátait az egyes partner településeken, valamint javaslatot teszünk a 
bevezetés menetrendjére is.   
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3. Mosonmagyaróvár Város átfogó bemutatása 

3.1. Alapadatok 

A város alapterülete (2016, km2): 83,78 

A város lakónépessége az év közepén (2016, 
fő): 

32 867 

A város költségvetésének főösszege (2017, 
Mrd Ft): 

10,38 

A város lakásállománya (2016, db): 14 406 

1. táblázat: Mosonmagyaróvár Város alapadatai Forrás: KSH 

 

3.2. Elhelyezkedés, földrajzi adottságok 
Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron megye egyik járási székhelye. A Dunántúl 
északnyugati részén fekvő megye területe 4 208 km2, amivel az ország megyéi között a 
tizenharmadik helyet foglalja el. A megye népességszáma a 2014. január 1-i adatok szerint 
450 ezer fő volt, amihez magas, mintegy 107fő/km2-es népsűrűség kapcsolódott. Ezekkel a 
paraméterekkel a megyei rangsorban az ötödik helyet tölti be Győr-Moson-Sopron megye. 

A járást 26 település alkotja, közülük a legnépesebb 32 000 fős lakossággal 
Mosonmagyaróvár, ahol ennek megfelelően az összes járási hatókörű oktatási, egészségügyi, 
igazgatási szervezet megtalálható. A járásban a központon kívül Jánossomorja és Lébény 
rendelkezik még városi ranggal, e két település térszervező szerepe ugyanakkor 
jelentéktelennek mondható határmenti fekvésük, illetve kis lélekszámuk miatt. 

Amint azt az Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó vizsgálata is kiemeli, 
Mosonmagyaróvár a Dunántúl északnyugati részén, a Kisalföld legmélyebben fekvő 
középtáján, a Győri medencében, a két fenti terület határán fekszik. Hagyományos vármegyei 
székhelyként mindkét területre kiterjeszti vonzását, ami a Jánossomorja-Hédervár vonaltól 
északra különösen erős. 

A Mosonmagyaróvárt érintő két folyó közül a Mosoni-Duna Oroszvár és Dunacsún között 
ágazik ki a Dunából. A kanyargós medrű folyó vízállását a rajkai zsilip szabályozza. A város 
lakosságának mérete, helyi tradíciói kapcsán is messze több mint egyszerű járásközpont. 
Megyei hatáskörű funkciók tekintetében ez ugyan nem jelenik meg, de a térségi gazdasági 
élet szervezésében betöltött szerepében igen. Mindezeken túl a Csornai járás egyes 
igazgatási ügyei is Mosonmagyaróvárhoz tartoznak. A város megyei és regionális relevanciájú 
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kérdésekben Győrhöz tartozik, ez azonban a két város közötti kedvező közlekedési 
kapcsolatoknak köszönhetően nem jelent problémát. 

Összhangban a korábban leírtakkal Mosonmagyaróvár foglalkoztatási centrumként is 
funkcionál, hiszen a mintegy 15 500 fő helyben foglalkoztatott egyharmada a környező 
településekről ingázik a városba dolgozni. Jelentősnek mondható a kifelé irányuló ingázás is, 
hiszen közel ugyanennyien járnak dolgozni, tanulni más településekre (pl. Győr), vagy éppen 
külföldre. Mosonmagyaróvárt a hasonló méretű Dunántúli középvárosok társadalmi-
gazdasági nívójához mérve megállapítható, hogy mely területeken bír kedvező, avagy 
kevésbé kedvező adottságokkal. A település demográfiai mutatói (pl. természetes 
szaporodás, vándorlási egyenleg) például kifejezetten jónak mondhatók, amit alá támaszt az 
a tény is, hogy a KSH adatai szerint a lakásépítések száma messze magasabb a hasonló 
nagyságú városok esetében rögzített értéknél. 

 

3.3. Településszerkezet 
A 26 településből álló Mosonmagyaróvári járás legnépesebb települése a járásközpont 
Mosonmagyaróvár mintegy 32 ezer lakossal. A járás területét a Mosoni-Duna szeli ketté. 
Településszerkezeti szempontból a Szigetköz és az ún. hansági vidékek jelentős mértékben 
különböznek egymástól, hiszen míg előbbiben többnyire egymáshoz közel fekvő kisebb 
települések találhatók, addig az utóbbiban a nagyobb területű, ennek megfelelően kisebb 
népsűrűségű községek, falvak vannak többségben. 

A két fent bemutatott terület határán fekszik a tradicionális vármegyei székhelyként vonzását 
mindkét irányba kiterjesztő Mosonmagyaróvár. 

A település, amellett, hogy járásközpont, a gazdasági életben is jelentős súlya van. Amint azt 
a településrendezési tervek, illetve a településképi rendelet is rögzíti, „…Mosonmagyaróvár 
településképi szempontból meghatározó területei a történeti kialakulás, a sajátos építészeti 
karakter illetve az övezeti, építési övezeti besorolásból adódó beépítés jellege alapján 
különültek el.”1 Napjainkban a településképi szempontból meghatározó területek az alábbiak 
a városban: 

- a) Magyaróvár belváros;  
- b) Moson belváros;  
- c) Lucsony és Károlyliget;  
- d) Ipartelep;  

                                                   

1 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselőtestületének Önkormányzati rendelete Mosonmagyaróvár város 
településképének védelméről, 6. old. (A Településképi Arculati Kézikönyvet a Képviselő-testület a 225/2017.(XI.9.) Kt. határozatával 
fogadta el. A 42/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet Mosonmagyaróvár város településképének védelméről 2018. január 1. 
napjával lép hatályba.) 
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- e) lakótelepek;  
- f) kertvárosi területek;  
- g) ipari területek;  
- h) Mosoni-Duna part;  
- i) beépítésre nem szánt területek. 

A településszerkezet kialakulásának egyedi és meghatározó eleme az egykor két külön 
település egyesítése. Moson és Magyaróvár 1938 tavaszán olvadt össze, azonban a 
karakterében különböző két település tényleges, funkcionális egyesülése még hosszú időt 
vett igénybe, igazság szerint a mai napig zajlik. 

 

3.4. Gazdasági és társadalmi adatok 

 

1. ábra: Lakónépesség számának alakulása az év közepén Mosonmagyaróváron (2010-2016, fő), Forrás: 
KSH T-STAR 

Láthatjuk, hogy 2010 és 2012 között Mosonmagyaróvár lakónépessége közel 3%-kal – 
csökkent, ugyanakkor ezt követően ismét egy bővülő periódus veszi kezdetét. A vizsgált 
időszak elején rögzített 32.793 fős lakosságszám 2016-ban 32.867 fő volt a településen, a 
növekedés 0,22%-os. Ez mindenképpen kedvezőbb az országos tendenciánál (Magyarország 
lakónépessége 2010 és 2016 között 1,86%-kal csökkent), ugyanakkor szerényebb a megyei 
emelkedésnél (Győr-Moson-Sopron megye: 1,58%-os növekedés). Érdemes azt is kiemelni, 
hogy 2000 és 2016 között a város népessége 8,03%-kal nőtt. A pozitív tendencia hátterében 
alapvetően a belföldi vándorlás áll: a KSH adatai alapján 2002 és 2016 között 
Mosonmagyaróvár jelentős vándorlási többlettel rendelkezik. 
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2. ábra: Nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Győr-Moson-Sopron megyében és 
Mosonmagyaróváron (2010-2016, fő), Forrás: KSH T-STAR 

Az fenti ábrán megfigyelhető, hogy a 2010-es években mind Győr-Moson-Sopron megyében, 
mind pedig Mosonmagyaróváron folyamatosan csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 
A településen 2010 és 2016 között 807 főről 242 főre, vagyis mintegy 70%-kal esett vissza a 
mutató értéke. A KSH adatai alapján, ugyanezen időszakban Mosonmagyaróváron, a 180 
napon túli nyilvántartott álláskeresők száma is jelentősen csökkent (319 főről 53 főre). 
Mosonmagyaróvár 2014-2019 közötti időszakra kidolgozott gazdasági programja kiemeli, 
hogy a közelmúltban lezajló folyamatok eredményeként „az ausztriai munkavállalás 
lehetőségének és a helyi és környékbeli cégek prosperálásának köszönhetően több ezer 
munkavállaló érkezett a városba”. Részükre az önkormányzat egy fenntartható bérlakás-, 
illetve munkásszálló fejlesztési program kidolgozását tűzte ki célul.  

 

3. ábra: Működő vállalkozások számának alakulása Győr-Moson-Sopron megyében és 
Mosonmagyaróváron (2011-2016, db), Forrás: KSH T-STAR 

A vizsgált időszakban, Mosonmagyaróváron kismértékben csökkent a működő vállalkozások 
száma, mely folyamat az országos és megyei tendenciával összhangban zajlott le. Míg 2011-
ben 2 726 db működő vállalkozást rögzítettek a KSH adatbázisában, addig 2015-re ez az 
érték már csak 2 608 db volt, a csökkenés mértéke így mintegy 4,3%. 
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3.5. Térségi szerepkör 
Mosonmagyaróvár, amint azt az Integrált Településfejlesztési Stratégiát megalapozó elemző 
dokumentum is kiemeli meghatározó térségi gazdasági-foglalkoztatási centrum, hiszen – a 
2011-es népszámlálási adatok alapján – a mintegy 15,5 ezer fő helyben foglalkoztatott közül 
mintegy 5 400 fő napi szinten ingázik a településre. 

Közösségi és gazdasági szolgáltatások terén egyaránt meghatározó szerepet játszik a város. A 
településen közel 750 kiskereskedelmi üzlet található, ezek a helyi lakosságnak és a környező 
településeken élőknek egyaránt magas szintű kínálatot biztosítanak. Mosonmagyaróváron a 
hagyományos alapszintű ellátás mellett számos kiskereskedelmi funkció elérhető, így 
működik itt bevásárlóközpont élelmiszer- és szakáruházakkal, de található itt természetesen 
bankfiók és piac is. A szolgáltató szektor esetében meghatározó a város határmenti 
elhelyezkedése, hiszen az itt működő üzletek forgalmának jelentős részét az ide érkező 
bevásárló turisták adják. 

Tankerületi központként a településhez tartozik a járásban működő valamennyi állami 
fenntartású iskola. Mosonmagyaróváron két gimnázium – ezek közül egy egyházi fenntartású 
–, kettő szakképző és szakiskola működik. Az alapfokú oktatást hét általános iskola jelenti, 
miközben a járás nyolc településén nem működik alapfokú oktatási intézmény.  

A térségben 11 településen nem található háziorvos, 9 településen pedig nincs gyógyszertár, 
így Mosonmagyaróvár az alapfokú egészségügyi ellátás terén is centrumnak minősül. A 
középfokú ellátás egyes elemei – mentőállomása, kórháza és rendelőintézet – ugyancsak 
megtalálhatók a városban. 

Mosonmagyaróvár közösségi házában valamint a városi múzeumban számos színvonalas 
program (színielőadások, mozi, kiállítások, hangversenyek) várja a környéken élőket, így a 
település a közművelődés kapcsán is térségi központnak tekinthető. Kulturális szempontból a 
legjelentősebb fejlesztés a FUTURA központ, mely 2012 nyarától várja az érdeklődőket 
interaktív, tanulással egybekötött kikapcsolódásra. 

A város és vonzáskörzete közlekedési hálózatának kialakulásában meghatározó szerepe van a 
térség természetföldrajzi adottságainak. Egyenes vonalú úthálózat alakult ki a hansági 
vidékeken, míg a Szigetközben a mellékutak kisebb köröket alkotnak. Mosonmagyaróvár 
megfelelő elérhetőségét közúton dél felé a 86-os főút, délkelet-északnyugati irányban az 1. 
számú főút, míg északi irányban a 150. sz. főút biztosítja. Ezek forgalmi mutatói változóak, 
csúcsidőben a megnövekedett teherforgalomnak köszönhetően a legforgalmasabb a 86. sz. 
főút és az 1. sz. főút Győr felé vezető ága. 

A térségi közösségi közlekedés meghatározó eleme a vasút, különösen pedig a Budapest-
Győr-Bécs fővonal, és a Rajka-Hegyeshalom-Csorna mellékvonal. A fővonalon megfelelőnek 
mondható a vonatok követési és menetideje, ennek következtében a vonal mentén fekvő 
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települések (Hegyeshalom, Levél, Károlyháza, távolabb Öttevény, Abda) kapcsolata jónak 
mondható. Az autóbusz közlekedés elsősorban a vasútvonalaktól távolabb fekvő települések 
életében játszik fontos szerepet. A Mosonmagyaróvártól legfeljebb 15 kilométerre fekvő 
községekbe, városokba napi mintegy 20 járatpár indul 10-20 perces menetidővel. A 
járásközponttól 20 kilométerre fekvő települések esetében a menetidő már 20-30 percre 
emelkedik, ugyanakkor a járatok száma még mindig magasnak mondható (15-20 járatpár 
naponta). Sajnos a járás déli részeinek megközelíthetősége már nem ennyire kedvező, 
különösen igaz ez a mellékutak mellett fekvő településekre. 

 

3.6. Önkormányzati gazdálkodás 
Az alábbiakban a KSH adatbázisa alapján idősoros elemzés keretében tekintjük át röviden az 
önkormányzat főbb költségvetési mutatóinak alakulását. 

 

4. ábra Mosonmagyaróvár Város önkormányzatának helyi adó bevételei valamint felhalmozási és tőke 
jellegű bevételei (2005-2011, Mrd Ft), Forrás: KSH T-STAR 

Mosonmagyaróvár önkormányzatának helyi adóbevételeit valamint felhalmozási és tőke 
jellegű bevételeinek alakulását a 2005-2011 közötti időszakban vizsgáltuk. Ez alatt az előbbi 
bevétel kategória értéke 1,55 milliárd forintról 2,39 milliárd forintra nőtt, míg az utóbbi értéke 
0,63 milliárd forintról mintegy 2,2 milliárd forintra. A helyi adóbevétel így mintegy 
másfélszeresére, a felhalmozási és tőke jellegű bevétel pedig több mint háromszorosára nőtt. 
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5. ábra: Mosonmagyaróvár Város önkormányzatának folyó (működési) kiadásai valamint személyi 
juttatásai (2005-2011, Mrd Ft), Forrás: KSH T-STAR 

A helyi önkormányzat folyó kiadásait és ezen belül kiemelten a személyi jellegű kiadásait 
ugyancsak a 2005-2011 közötti időszakban vizsgáltuk. Mind a folyó kiadások, mind pedig a 
személyi juttatások terén hasonló tendenciát fedezhetünk fel a vizsgált időszakban. Az előbbi 
tétel értéke 2008-ig 7,67 milliárd forintról 8,55 milliárd forintra nő, hogy azután 2011-ig 
folyamatosan csökkenve mintegy 7,78 milliárd forintot rögzítsenek. A személyi kiadások 
összege hasonló módon, 2008-ig nő (3,84 milliárd forintról 4,1 milliárd forintra), majd 2011-re 
visszaesik 3,63 milliárd forintra.  

 

A fentiekben áttekintettük Mosonmagyaróvár fontosabb társadalmi-gazdasági 
mutatóinak idősoros alakulását, megvizsgáltuk a város térségben betöltött szerepét. 
Láthattuk, hogy az alapvetően igen kedvező természetföldrajzi adottságokkal 
rendelkező település járási központ ként komplex feladatkört lát el, mind az 
egészségügy, mind az oktatás, mind pedig az igazgatás területén. 

Mosonmagyaróvár gazdasági centrumként ugyancsak meghatározó a térségben, annak 
ellenére is hogy a működő vállalkozások száma – az országos és megyei folyamatokkal 
összhangban – itt is csökkent. Bemutattuk továbbá, hogy a város gazdálkodása 
kiegyensúlyozott, a helyi adóbevételek összege folyamatosan emelkedik, de jelentős a 
felhalmozási és tőke jellegű bevétel is. Mindez a folyamatos fejlesztések pénzügyi 
hátterének szolgáltat kedvező alapot.  
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4. A városüzemeltetés keretei 

4.1. Szervezeti keretek 
Mosonmagyaróvár városban a városüzemeltetési feladatokat a Városüzemeltető és Fenntartó 
Kft. (rövid nevén Városüzemeltető Kft., továbbiakban: VÜF Kft.) látja el. A cég felépítése – 
amint az alábbi szervezeti ábrán is látható – két nagy ágazatra osztható, a távhőszolgáltatásra 
és a városüzemeltetésre. 

 

6. ábra: A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. szervezeti ábrája. Forrás: https://vuf.hu/ 

A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Távhőszolgáltatási Üzemegysége gondoskodik a 
település területén a távhőszolgáltatási rendszerbe bekapcsolt épületek esetében a fűtés és a 
melegvíz-szolgáltatás biztosításáról. A cég Városüzemeltetési Üzemegysége igen széles 
tevékenységi palettával rendelkezik, az alábbiakban ezt mutatjuk be röviden. 

Közvilágítás működtetése 

A városi közvilágítási berendezések kezelése során a cég fogadja és kezeli a 
hibabejelentéseket, továbbá a folyamatos ellenőrzés mellett évente, tavasszal és ősszel egy-
egy átfogó, a város teljes területére kiterjedő ellenőrzést is tart. Ugyancsak a Városüzemeltető 
Kft. feladata a városi fák kezelése (légkábelek védelme), valamint a karácsonyi világítás 
kihelyezése, működésének ellenőrzése is. 
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Köztisztasági tevékenység 

A város közterületeinek tisztítása ugyancsak a Városüzemeltető Kft feladata. Ide tartozik az 
„Önkormányzat tulajdonában lévő utak-kerékpárutak, járdák, parkolók seprése, buszmegállók 
takarítása, szemetes edények rendszeres kiürítése.”2 

A városban körzeteket alakítottak ki, melyekben a köztisztasági feladatok ellátását egy hetes 
menetrend szerint végzik, kézi és gépi takarítást egyaránt alkalmazva. 

 

7. ábra: A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. úttisztító munkagépes. Forrás: https://vuf.hu/ 

Zöldterületek gondozása 

A városi zöldfelületek gondozása, védelme a környezetvédelmi és turisztikai szempont mellett 
a lakosság életminőségének szempontjából is kiemelkedő. A közterületek állapotának 
javítását a város az anyagi keretein belül lehetséges optimális gazdálkodással kívánja 
eredményessé tenni. 

A városban a zöldterületek alapvetően két részre sorolhatók: 

 „Intenzíven kezelt, belterületi, frekventált felületek. Területük 323.471 m².”3 Ezek az év 
folyamán rendszeresen fenntartott felületek a város belső területein helyezkednek el. 
Az ápolás mellett cél e területek szakaszos megújítása, komplex fejlesztése (pl. új 
burkolatok, cserjeágyak, egynyári ágyak, fásítás). 

 „Extenzíven kezelt, külterületi, önkormányzati tulajdonú, valamint belterületi utak 
menti területek, melyeket megfelelő, nagy teljesítményű gépekkel szükség szerint 
kaszálnak. Legfontosabb feladatként ezeken a területeken a parlagfű elleni védekezés 
jelentkezik.”4 

A helyi adatok feldolgozását követően azt látjuk, hogy a város zöldfelületeinek megoszlása az 
alábbiak szerint alakul: 

 gyepfelület: 323.471 m² 
                                                   

2 https://vuf.hu/v%C3%BCf/bemutatkozunk/23-k%C3%B6ztisztas%C3%A1gi-tev%C3%A9kenys%C3%A9g 
3 https://vuf.hu/v%C3%BCf/bemutatkozunk/31-z%C3%B6ldter%C3%BCletek-gondoz%C3%A1sa 
4 https://vuf.hu/v%C3%BCf/bemutatkozunk/31-z%C3%B6ldter%C3%BCletek-gondoz%C3%A1sa 
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 cserje, talajtakaró: 9.095 m² 
 sövény: 4.157 fm 
 egynyári-felület: 1.400 m². 

A fenntartási, felújítási, fejlesztési munkákat szakképzett személy irányítja, a cég mintegy 18 
munkatárssal végzi a zöldfelületek fenntartását (fűnyírás, egynyári ágyak, cserjeágyak, 
sövények, fák, fasorok gondozása). 

A feladatok ellátása során rendszeresen, szezonálisan, illetve igény szerint folynak a 
munkálatok, pl. a gyepfelületek kezelése (nyírás, tápanyag utánpótlás), virágágyak kiültetése, 
kezelése, parkfelújítás, növényvédelem, gyomirtás köztereken, sportpályák karbantartása. 

A zöldfelületek gondozásában – az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződésnek 
megfelelően – külső vállalkozó is jelentős szerepet vállal. A Dzsungelország Kft., amelyet 
közbeszerzési eljárás során választott ki az ajánlatkérő, pontos feladatleírással rendelkezik. 
Erről bővebben az 5. és 6. fejezetben szólunk. 

Parkolók üzemeltetése 

A cég a település területén összesen 1.118 db kijelölt fizető várakozóhelyet üzemeltet a 
10/2016(II.19.) ÖKT rendelet alapján. A díjzónánkénti megoszlás alakulása: 

 „- Mosoni piacnál 129 férőhely (kedden, csütörtökön, szombaton 8-tól 14 óráig 
kiemelt díjzóna), 

 - Kiemelt díjzónában 203 férőhely, 
 - I. díjzónában 398 férőhely, 
 - II. díjzónában 388 férőhely. 

A parkolóhelyek munkanapokon 8–18 óra között, szombaton 8–14 óra között 
fizetőkötelesek.”5 

Piacok üzemeltetése 

A városban két helyszínen található piac. A Kápolna téren 120 fedett elárusító hely van, itt 
kistermelők árulják termékeiket. „A piac az Erzsébet tér folytatásában további kereskedőknek 
biztosít helyet. Csütörtökön és szombaton itt „Bolhapiac” is üzemel. Az óvári városrészben, a 
Vízpart utcában található az Óvári Őstermelői Piac. Az őstermelői asztalokon a helyi és a 
környékbeli (szigetközi) őstermelők által megtermelt, főleg mezőgazdasági tevékenységből 
származó termékek találhatóak.”6 

Játszóterek üzemeltetése 

                                                   

5 https://vuf.hu/v%C3%BCf/bemutatkozunk/27-parkol%C3%B3k-%C3%BCzemeltet%C3%A9se 
6 https://vuf.hu/v%C3%BCf/bemutatkozunk/29-piacok-%C3%BCzemeltet%C3%A9se 
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Mosonmagyaróvár közterületein összesen 20 db játszótér található, melyek többsége EU 
szabványos. A közterületen lévő játszóterek üzemeltetése, rendszeres ellenőrzése, 
karbantartása is a társaság feladata. 

 

8. ábra: A Városüzemeltető Kft. által üzemeltett játszótér Forrás: https://vuf.hu/ 

A fenti feladatok mellett a cég foglalkozik ingatlan hasznosítással, temetők üzemeltetésével, 
nagyrendezvények lebonyolításával, pl. Majális, Szent István napok, Téli fesztivál, Karácsonyi 
vásár). Ugyancsak feladatkörébe tartozik egyes helyi, nem állami fenntartás alatt álló folyó és 
állóvizek kezelése, az önkormányzati tulajdonú utak, hidak, a buszmegállók, gyalogos-
átkelőhelyek síkosság-mentesítése és hóeltakarítása. A cég gyepmesteri tevékenységet is 
ellát. 

 

4.2. Gazdálkodási adatok 
A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 2016. évi beszámolója rögzíti a cég gazdasági helyzetét 
és éves pénzügyi teljesítését.  

A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 100 százalékos tulajdonosa Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzata. A cég tevékenységét az önkormányzattal kötött átalánydíjas szerződés 
keretében végzi. Az önkormányzat az ellátandó feladatokra a szerződés keretében biztosít 
pénzeszközöket, melyeket a VÜF Kft. a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
működtetéséből származó bevételekkel egészít ki. A VÜF Kft. a szerződés értelmében havonta 
számla kibocsátására jogosult, ezek ütemezését a pénzügyi osztály az aktuális év elején 
kézhez kapja. Összességében kijelenthető, hogy a cég működését likviditási gondok nem 
akadályozzák, erről tanúskodik a 2016-os mérleg beszámoló is. Az értékesítés nettó 
árbevétele 2015 és 2016 között 1,402 milliárd forintról 1,558 milliárd forintra nőtt, a változás 
mértéke mintegy 11 százalék. Az adózás előtti eredmény a 2015-ös 43,74 millió forintról 
2016-ra 129,083 millió forintra nőtt, ennek megfelelően az adózott eredmény 43,54 millió 
forintról 127,28 millió forintra emelkedett. A cég saját tőkéje ugyanebben az időszakban 
1,288 milliárd forintról 1,41 milliárd forintra nőtt. 
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A fejezetben láthattuk, hogy a szervezeti struktúráját tekintve két jelentős üzemágra 
(távhőszolgáltatásra és a városüzemeltetésre) bontható Városüzemeltető és Fenntartó 
Kft. rendkívül összetett feladatkör keretében biztosítja a város működésének 
infrastrukturális feltételeit. A közvilágítás működtetése, a köztisztasági tevékenység, a 
zöldterületek gondozása, továbbá a parkolók és piacok üzemeltetése, valamint a 
játszóterek karbantartása és üzemeltetése kapcsán sokrétű erőforrás mozgósítására 
kerül sor.  

A fentiekben áttekintésre került a cég gazdálkodása is. Láthattuk, hogy a 2015-ös és 
2016-os adatok összevetése kapcsán igen kedvező kép rajzolódik ki a vállalat pénzügyi 
mutatói tekintetében, hiszen mintegy 11 százalékos nettó árbevétel növekedés mellett 
mind az adózás előtti, mind pedig az adózott eredmény is nőtt. 
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5. A városszépítés-virágos város, mint tématerület bemutatása 

5.1. Tématerület lehatárolása 
Tanulmányunkban a településüzemeltetési feladatok közül kiemelten a városi zöldterület-
gondozási, kertészeti, parkfenntartási feladatokkal foglalkozunk részletesebben. A következő 
alfejezetekben bemutatjuk a kertészet, parkfenntartás városüzemeltetési gyakorlaton belüli 
elhelyezkedését, majd részletesebben foglalkozunk a konkrét feladatok, eredmények és 
speciális szakterületek bemutatásával. Amint látni fogjuk, a tématerület kereteinek 
meghatározásánál szakmai háttérként a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata valamint a 
Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (VÜF Kft.) között évente megújításra kerülő vállalkozási 
szerződésre, és kiemelten ennek – a szerződéses tevékenységeket részletező – 2. számú 
mellékletére támaszkodunk. 

A mellékletben meghatározott műszaki tartalom összeállítása a céggel, a Városfejlesztési és 
Fenntartási Osztállyal, valamint a Városgazdával együtt történt. A szerződés megfogalmazása 
szerint „…törekedni kell a 2. sz. mellékletben meghatározott városi igények lehetőleg 
legteljesebb lefedésére. A műszaki tartalmat, valamint az éves keretfelosztást a Gazdasági és 
Városüzemeltetési Bizottság a szerződés megkötése előtt előzetesen felülvizsgálta.”7 

A dokumentum több csoportra bontva, munkanemenként rögzíti a VÜF Kft. által a szerződés 
keretében elvégzendő feladatokat. Ahogyan azt a korábbi fejezetben részletesebben is 
bemutattuk, a főbb munkanemek közé tartozik így az utak, hidak üzemeltetése, a 
városrendezés, a vízellátás biztosítása, a szennyvízkezelés, a köztisztaság biztosítása, a 
parkfenntartás és a külterjes parkfenntartás, játszóterek, strandok, temetők valamint a 
közvilágítás karbantartása, a síktalanítás, valamint a gyepmesteri és mezőőri feladatok. 

A fentiek közül jelen fejezetben elsősorban a parkfenntartást, és különösen a parképítési, 
kertészeti tevékenységet emeljük ki. 

A zöldterületek gondozásán belül külön figyelmet szentelünk annak a tevékenység 
sorozatnak, amely a „Virágos város” (Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny, illetve 
Európai Virágos Városok és Falvak) versenyhez kapcsolódik. Kitekintünk a verseny 
történetére, városi előzményeire és bemutatjuk helyét abban a fejlesztési sorozatban, 
amelynek révén Mosonmagyaróvár a mai zöld és virágos arculatát el tudta nyerni. 

  

                                                   

7 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata valamint a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. között kötendő „Vállalkozási szerződés 
– tervezet (2018)” (1. old.) 
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5.2. A tématerület elhelyezkedése a városüzemeltetési gyakorlatban 
Mielőtt áttekintjük a városszépítéshez kapcsolódó tevékenységek helyét a városüzemeltetési 
gyakorlatban, vizsgáljuk meg, hogyan alakul a zöldfelületek, játszóterek és pihenő területek 
mérete, kiterjedése Mosonmagyaróváron 2011 és 2016 között. Ehhez a Központi Statisztikai 
Hivatal adatbázisát hívjuk segítségül. 

 

9. ábra: Összes zöldfelület területe Mosonmagyaróváron (2011-2016, m2), Forrás: KSH T-STAR 

Mosonmagyaróváron az összes zöldfelület mértéke 2011 és 2016 között jelentős mértékben 
csökkent. Míg ugyanis a vizsgált időszak elején e mutató értéke 649 039 négyzetméter volt, 
addig 2016-ra ez a szám 549 077 négyzetméterre esett vissza. A csökkenés összességében 
15,29 százalék. 

 

10. ábra: Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma (db), és területe Mosonmagyaróváron (2011-2016), 
Forrás: KSH T-STAR  
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A fenti ábra a játszóterek, pihenőhelyek és tornapályák számának, valamint területének 
alakulását rögzíti 2011 és 2016 között. Láthatjuk, hogy 2013-ra e rekreációs területek 
darabszáma 29-re nő, területük pedig a kezdeti 45,19 ezer négyzetméterről 50,79 ezer 
négyzetméterre nő. 

A VÜF Kft. komplex tevékenységével a városüzemeltetési feladatok széles körét lefedi. Ezen 
belül kiemelt prioritásként jelenik meg a parkfenntartás, melyért a vállalaton belül önálló 
csoport felel. 

 

5.3. Városszépítés Mosonmagyaróváron 
A zöldfelületek szerepe a minőségi lakókörnyezet kialakítása, valamint a vonzó városkép 
szempontjából egyre fontosabb. Különösen igaz ez Mosonmagyaróváron, ahol a turizmus 
fejlesztése, és így a látogatók városba csábítása kiemelt célkitűzésként került 
megfogalmazásra. Amint arra a „Virágzó város Mosonmagyaróvár” program szakmai anyaga 
is felhívja a figyelmet, a „város jelentős mennyiségű zöldfelülettel rendelkezik, melyek 
minőségi megújítását néhány évvel ezelőtt megkezdtük, s folyamatosan végezzük a 20-30 
évvel ezelőtt kialakított parkok, kertek felújítását, egyedi megjelenést kapnak. Megújultak a 
történelmi belváros parkjai, zöldfelületei, a növényszigetekkel, virágos teraszokkal tarkított 
sétálóutca…”8 

A városban folyamatosan zajlanak a fejlesztések, az egyik első kiemelt mérföldkő a mosoni 
belváros megújítása volt. A 2010-ben induló Európai Uniós társfinanszírozású program 
keretében, mintegy 500 millió forint támogatással valósult meg a fejlesztés. Ennek keretében 
felújították a mosoni piac meglévő pavilonjait, valamint a Tourinform-iroda melletti parkolók 
megszüntetésével három további pavilont építettek. A beruházás során megújult az Erzsébet 
tér teljes közműcserével, díszburkolat-építéssel, utcabútorozással. A tér Iskola utca felőli 
kiöblösödő végén a burkolatba rejtett szökőkút épült. A projekt részét képezte a Fehér Ló 
Közösségi Ház felújítása is. Az épületben lévő lakásokat közösségi térré alakították, a villamos 
hálózatot korszerűsítették, elvégezték a ház szigetelését, valamint a színpadi technika 
fejlesztését. Ennél kisebb volumenű, ugyanakkor látványos beavatkozás keretében közel 20 
millió forintos beruházás során újult meg a zöldterület az Erkel úton, a Virágzó Város 
Mosonmagyaróvár program keretében. A projekt sikeréhez jelentős mértékben járult hozzá a 
helyi közösség aktív közreműködése. A kertészeti munkákat, a növények, virágok kiültetését 
ugyanis közösségi program keretében a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre végezte, 
szakember irányításával. Ugyancsak a parkban helyezték el azt a „falat", melyen a közösségi 
fűszerkert bazsalikomjai, kakukkfüvei zöldellhetnek. 

                                                   

8 2016. március 29-i sajtótájékoztatóra készült szakmai háttéranyag, 1. old. 
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11. ábra: Parkfejlesztési program Mosonmagyaróváron (Erkel út), (Forrás: Saját fotó) 

A tudatos város- és közterület-fejlesztést mintázza az a tevékenység sorozat, amelynek révén 
a település számos részén történt komoly, a városképi minőséget befolyásoló beavatkozás. 
Ezek között ki kell emelni a közparkok rehabilitációját. A Városkapu tér 2013-ban, a Régi 
vámház tér 2014-ben újult meg, ezt követte a Múzeumkert (2015) rekonstrukciója, majd a 
már említett Fűszerkert kialakítása (2016). Az elmúlt 2 év során a Zsidanits park (2017), majd a 
Manniger játszótér (2018) kapott új külsőt és megújult funkciókat.  

  

12. ábra: A megújult Városkapu tér és Régi Vámház tér, (Forrás: Önkormányzati fotó) 
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13. ábra: A megújult Múzeumkert és a kialakított Fűszerkert (Forrás: Önkormányzati fotó) 

A területek rehabilitációjának középpontjában zöldfelületek és virágos területek kialakítása 
állt, kiegészítő funkcionális fejlesztésekkel – pl. gyalogos közlekedés, közösségi tér, stb. – 
kombinálva. 

Az új kihívás: Entente Florale Europe 

A város zöldfelületeinek fejlesztésében kiugró lehetőséget teremtett az a döntés, amely 
szerint 2016-ban Mosonmagyaróvár képviselhette Magyarországot az Entente Florale Europe 
nemzetközi környezetszépítő versenyen. A verseny egyszerre volt kihívás, lehetőség és 
jelentős feladat a település számára. A részvételre való jog elnyerésével kezdetét vette egy 
kiemelkedő energiát, szervezőkészséget és szaktudást követelő munka, amelynek 
komplexitása a helyi szakemberek számára is komoly megmérettetést jelentett. Maga a 
verseny - az Európai Virágos Városok és Falvak versenye (Entente Florale Europe) – egy nagy 
múltra visszatekintő verseny Európában, gyökerei Franciaországból erednek, ahol már 1959-
ben megszervezték az első virágosítási versenyt. Nem sokkal később Anglia is hasonló 
versenyeket indított, majd 1975-től a két ország versengésével folytatódott a rendezvény 
története. Napjainkban 9 ország részvételével folyik a verseny, melyek között hazánk az első 
Közép-Európából csatlakozott ország. Ugyancsak ebből a térségből van jelen Csehország és 
Szlovénia, míg a verseny „nyugati” résztvevői között ott találjuk Ausztriát, Belgiumot, 
Hollandiát, Írországot, Németországot és Olaszországot). Az eredeti, kifejezetten virágosításra 
szorítkozó célok és szempontok idővel jelentősen átalakultak, kibővültek. A hangsúly ma a 
fenntartható fejlődésen, a természetes táj megőrzésén van, amelyhez szorosan kapcsolódik a 
„racionális vízgazdálkodás, a korszerű hulladékfeldolgozás, az épített és természeti örökség 
megőrzése, gyarapítása, de legfőképp olyan kulturált, virágokkal, zöld növényekkel díszített 
tiszta környezet megteremtése, amely a települést az eljövendő generációk számára is széppé 
és élhetővé teszi.”9 Magyarország versenyhez csatlakozása óta az induló magyar települések 
igen szép eredményeket értek el: ezek között tíz arany (Balatonfüred, Siófok, Géderlak, 
Kaposvár, Lipót, Nagyatád, Eger, Gyula, Balatongyörök, Tihany), huszonhat ezüst, tíz bronz és 

                                                   

9 https://viragosmagyarorszag.hu/magyarorszag-nemzetkozi-reszvetele 
 



 
 

 25 

tíz Európa-díj is található. A hazai verseny – amely 1994 óta létezik – népszerű a települések 
között, amit jól mutat az éves kb. 300 résztvevő. Nevezni bármely település részére 
lehetséges, a részvétel (azaz a nevezés) ingyenes, maga a felkészülés azonban jelentős saját 
erőt igényel, hiszen a településeknek a maguk forrásaikból kell fedezniük a beruházásokat. A 
saját erő azonban nem pusztán pénzt jelenthet: fontos a lakosság összefogása és aktív 
részvétele, a civil szervezetek, helyi cégek támogatása is. A kihívás mértékét jól mutatja az a 
pontozási rendszer, amelyet a versenyen induló településeknek követniük kell a felkészülésük 
során, és amely majd a versenyen is a pontozás alapját jelenti. A nemzetközi zsűri által adott 
pontok ugyanis korántsem csak a látottak alapján állnak össze, ennél sokkal komplexebb 
maga a verseny és így a részvétel is. A következő szempontoknak kell megfelelni: 

- Önkormányzat fenntarthatóság érdekében végzett tevékenysége, stratégiai 
gondolkodása, szakmai felkészültsége (10 pont)  
A szemponton belül vizsgálatra kerül a település részéről rendelkezésre álló különböző 
fejlesztési tervek, koncepciók megléte, minősége, összhangja, a helyi vonatkozó 
szabályozás minősége, stb. 

- Zöldfelületek minősége, fejlesztése, gondozottsága, virágosítása, zöldfelület gazdálkodás 
helyzete (50 pont) 
A legjelentősebb hangsúly a pontozás esetében természetesen a zöldfelületek 
minőségén van. A növényalkalmazás (fák, évelők, egynyári) vizsgálata mellett az 
utcabútorokat, burkolatokat, a fenntartás, gondozottság szintjét is értékelik a bírálók. 
Ugyancsak e szempontnál vizsgálják a környezetkímélő módszerek alkalmazását, a 
zöldfelületek és épített környezet harmóniáját. 

- Környezetvédelem, fenntarthatóság, klímatudatosság (15 pont) 
A szempont értékelése esetében áttekintésre kerül a hely hulladékgazdálkodás, 
szennyvíztisztítás, a környezeti elemek állapotának védelme (vizek, talaj, levegő), valamint 
az energiahatékonyság, megújuló energia használata. 

- Turisztikai vonzerő, vendégváró környezet, látványosságok, információ, tájékoztatás (10 
pont) 
A szempont esetében elérhető pontszám egyrészt nagymértékben függ a helyi 
adottságoktól, hiszen azok jelentősen befolyásolják egy település turisztikai vonzerejét. 
Mindamellett a vendéglátás, rendezvények, fesztiválok is megjelennek alszempontként.  

- Közösségi részvétel a környezetszépítésben, környezettudatos nevelés (15 pont) 
A pontszám is mutatja a szempont súlyát. A civil szervezetek, lakosság, helyi 
vállalkozások, vendéglátóhelyek részvétele mellett fontos szerep jut az óvodáknak, 
iskoláknak, a helyi szinten rendezett versenyeknek, a környezettudatos 
szemléletformálási akcióknak. 

A versenyre való konkrét felkészülésről és az elért eredményekről a 8. fejezetben írunk 
bővebben. 
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Jelen fejezetben kiemelt figyelmet fordítottunk az aktuális műhelymunka, illetve 
tanulmány központi témakörének, a parkgondozás, és a virágos város tematikájának a 
bemutatására. Ennek keretében bemutattuk Mosonmagyaróvár alapvető adottságait a 
parkfenntartás, zöldfelületek és játszóterek kapcsán, illetve áttekintettük azokat a 
fontosabb korábbi és aktuális fejlesztéseket, melyek a témához kapcsolódva részben a 
helyi közösségek közreműködésével valósultak meg a városban 

Láthattuk, hogy a város zöldfelületeinek fejlesztésében komoly lehetőséget teremtett a 
döntés, amely szerint 2016-ban Mosonmagyaróvár képviselhette Magyarországot az 
Entente Florale Europe nemzetközi környezetszépítő versenyen. A „Virágos 
Magyarország Környezetszépítő Verseny”, illetve az „Európai Virágos Városok és 
Falvak” versenyhez kapcsolódva – az értékelési szempontok áttekintésével – részletesen 
bemutattuk azokat az erőfeszítéseket, amiket a város közönsége tett a sikeres szereplés 
érdekében. 
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6. Erőforrások és gazdálkodás 

6.1. A rendelkezésre álló humánerőforrás (szakemberek, munkaerő) 

A humánerőforrás rendelkezésre állásakor a VÜF Kft., mint a zöldfelület gondozásával 
megbízott önkormányzati cég állománya mellett megvizsgáljuk azokat a személyi feltételeket, 
amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy a település kiemelkedő eredményt tudjon elérni a 
virágos versenyen.  

A Városüzemeltető Kft. humánerőforrását a cég 2016. évi Beszámolója10 alapján 92 fő alkotja. 
A 92 főből 74 fő a fizikai, míg 18 fő a szellemi állományhoz sorolható. 

 

14. ábra: A rendelkezésre álló szellemi- és fizikai állomány megoszlása Forrás: Saját szerkesztés VÜF Kft. 
Beszámoló 2016 alapján 

A zöldfelületek gondozásához kapcsolódó fenntartási, felújítási, fejlesztési munkákat a cég 
szakképzett munkatársa irányítja. A feladatok ellátásában kb. 18 ember vesz részt, ők végzik a 
gyepfelületek kezelését (nyírás, tápanyag utánpótlás), virágágyak kiültetését, kezelését 
(egynyári ágyak, cserjeágyak), a sövények, fák, fasorok gondozását. Kiterjedt feladataik között 
van még a parkfelújításban való részvétel, valamint a növényvédelem és gyomirtás a városi 
köztereken, továbbá a sportpályák karbantartása. 

A cég alapvető feladatainál fogva kiemelkedő szerepet töltött be a virágos városok versenyre 
való felkészülésben. 

Bár a szaktudás és a gyakorlat a Városüzemeltető Kft. berkein belül adott volt, az is 
egyértelmű volt az induláskor, hogy a virágos város versenyre történő felkészülés a 
meglévőnél jelentősebb személyi ráfordítást és megosztott felelősséget igényel. Amellett, 
hogy a Kft. munkatársai a növénytelepítésben és a felújítási munkálatokban is nagy 
hatékonysággal vettek részt, a megvalósult fejlesztések nagyon komoly külső erő bevonását 
is igényelték. 
                                                   

10 Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 2016. évi Beszámoló, Kiegészítő melléklet, 10. oldal 
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A felkészülés sikerének egyik alapköve az volt, hogy megfelelő Vezető kerüljön a komplex 
projekt élére. A város polgármestere vállalta ezt a feladatot, amely a szervezés és koordináció 
mellett a médiakampány, kommunikáció terén is jelentős feladatot rótt reá. Munkáját 
támogatta, hogy Dr. Nemes-Nagy Tibor, a Magyar Közút vezérigazgatója, valamint Prof. Dr. 
Schmidt Rezső, a Széchenyi István Egyetem dékánja elvállalta a védnöki feladatot, ami 
jelentősen növelte a projekt súlyát és presztízsét. 

A feladatok gyakorlati lebonyolítása csak a megfelelően kiválasztott és együttműködésre kész 
vezető szakemberek irányítása mellett működhetett. A legfontosabb szakterületek, melyek 
képviselete elengedhetetlen volt egy-egy kiváló szakember részéről a projekt team-ben: 

- Városüzemeltetés, közterületek, játszóterek gondozása: Nagy Attila, a VÜF Kft. 
parkfenntartási csoportvezetője 

- Környezetvédelem, zöldfelületek felügyelete: Németh Andrea, önkormányzati referens 
- Park- és kertépítés, parkok gondozása: Lobitz Ákos, ügyvezető igazgató, Dzsungelország 

Kft. 
- Marketing, kommunikáció, rendezvényszervezés: Vizsy-Gombosi Lilla, polgármesteri 

titkárság PR-marketing vezető 
- Örökségvédelem, közösségi terek, várostörténet: Kitley Tibor, városi főépítész 

A fenti feladatokat a Városüzemeltető Kft. és a települési önkormányzat munkatársai látták el, 
akik mellett kiemelt feladat jutott a városi főépítésznek. A park és kertépítés területén a 
Dzsungelország Kft. szakemberei is kiemelkedő szerepet játszottak. A kertészeti centrum 
részvételéről a 6.3 fejezetben részletesebben is szólni fogunk. 

 

6.2. Gépek, eszközök 
A VÜF Kft. honlapján található információk szerint a társaság a zöldfelületek, virágos területek 
fenntartásához az alábbi gépparkkal rendelkezik11: 

 4 db fűnyíró kistraktor, 
 6 db kis kézi fűnyíró, 
 gépi szegélynyírók, 
 kéziszerszámok, valamint 
 1 kisteherautó, amellyel a keletkező hulladékot szállítják el, illetve egyéb célra is 

használható (lásd az alábbi képet). 

                                                   

11 https://vuf.hu/v%C3%BCf/bemutatkozunk/31-z%C3%B6ldter%C3%BCletek-gondoz%C3%A1sa 
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15. ábra: Gesztenyefák növényvédelmi permetezése Forrás: https://vuf.hu 

A Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyre való felkészülés során a Kft. géppark 
kapacitásait egyértelműen kihasználta a település. A munkában ugyancsak használni kellett a 
Dzsungelország Kft. gép- és eszközállományát. A cég számára az önkormányzattal kötött 
szerződés írja elő, milyen eszközökkel és berendezésekkel kell rendelkeznie a feladatok 
ellátásához. A 2018 márciusában aláírt szerződés az alábbiakat rögzíti12: 

- 1 db fűnyíró traktor, 
- 1 db motoros fűnyíró, 
- 1 db motoros gyepszegélyvágó, 
- 1 db tartálykocsi, 
- 1 db műtrágyaszóró, 
- 1 db ágaprító-daráló gép, 
- 1 db motoros permetező, 
- 1 db kézi permetező, 
- 2 db 3,5 tonna alatti szállítójármű. 

A szerződés pontosan meghatározza a vállalt feladatokat, helyszínnel, mennyiségekkel 
együtt. Erről a következő alfejezetben írunk. 

 

6.3. Együttműködések és kiszervezett feladatok 
Amint arra korábban is utaltunk, a zöldfelületek mindennapi gondozása, fenntartása, valamint 
a települési önkormányzat által szervezett és irányított felkészülési munka a virágos verseny 
esetében komoly segítséget igényelt a területen szakértelemmel rendelkező cégektől.  

A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. önkormányzati tulajdonban lévő cégként pontosan 
meghatározott feladatkört lát el, amelynek csak egyik, de fontos eleme a zöldterületek 
gondozása. A felkészülés során is részt vettek a gyepfelületek kezelésében, virágültetésben, 
                                                   

12 Mosonmagyaróvár Önkormányzata és a Dzsungelország Kft. között Mosonmagyaróvári kiemelt zöld területek gondozási, 
parkfenntartási munkái tárgyban létrejött vállalkozási szerződés (2018, 7. old.) 
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parkfelújításban, a közterek gondozásában. A Városüzemeltető Kft.-vel, mint önkormányzati 
tulajdonú Kft.-vel a települési önkormányzat minden évben vállalkozási szerződést köt, 
amelyben definiálásra kerülnek a feladatok és a pénzügyi ellenszolgáltatás is.  

A VÜF Kft. mellett elévülhetetlen érdemeket szerzett a település megszépítésében és a 
közterületek ápolásában is a Dzsungelország Kft., amely a térség egyik legnagyobb kertészeti 
centruma. A Dzsungelország nem egyszerű szaküzlet: amellett, hogy virágáruházzal, 
faiskolával és gazdaáruházzal is rendelkezik, a szolgáltatási palettáján kiemelt szerepet szán a 
kerttervezésnek, kivitelezésnek, a kertgondozásnak és fenntartásnak is. Amint honlapjukon 
olvasható: az „elmúlt évek során számtalan közterület, tér és magánkert parkosítását 
végeztük el. 2015-ben a "Virágos Magyarországért" Környezetszépítő Versenyben az 50.000 
fő alatti kategóriában városunk I. helyezést ért el, majd 2016-ban az "Entente Florale" 
(Európai Virágos Városok és Falvak) az "Európa legszebb főtere" címet a mosonmagyaróvári 
Városkapu térnek ítélte meg. A díjazott terek és közterületek mindegyike tervezéstől a 
kivitelezésig a mi munkánk. Heti rendszerességgel végezzük a fenntartási munkákat, így az 
általunk készített zöldfelületek az év minden szakában teljes pompájukban ragyognak.”13 Az 
idézett szövegrészből kitűnik, hogy a Dzsungelország Kft. nem csak a versenyre való 
felkészülés során foglalkozott a zöldterületek kialakításával és gondozásával, hanem e 
tevékenységét rendszeresen végzi. Így például – amint arra a 6.4-es alfejezetben is utalunk – 
a cég és az Önkormányzat között létrejött, korábban már hivatkozott 2018-as szerződés 1. 
számú melléklete pontosan rögzíti, hogy mely közterületeken milyen feladatokat lát el a Kft.  

A teljes év során ellátandó zöldfelület kialakítása, gondozási, fenntartási munkák mellett a 
2016. évi versenyre történő felkészülés során is a fenti két cég végezte el munkák 
legjelentősebb részét. Ugyanakkor, kisebb mértékben, de szerepet vállaltak a feladatokban 
más önkormányzati cégek is. Meg kell említenünk az Intézményműködtető és Gazdálkodási 
Szervezetet, az AQUA Szolgáltató Kft.-t és a Szociális Foglalkoztató Kft.-t is. 

A civil szervezetek és cégek részvétele a „Fogadj örökbe egy közterületet!” mozgalomban is 
megnyilvánult. Ennek során lehetőség nyílt – önkéntes felajánlás alapján – egy-egy közterület 
megszépítésére. A felhívásra lakossági egyesületek, kertbarát körök és egyéb, elhivatott 
szervezetek és cégek jelentkeztek, melynek eredményeként a város számos pontján valósult 
meg a közterületek rendbe tétele, növényállomány ápolása, pótlása, gyommentesítés. 

A cégek mellett – a verseny jellege miatt is – kiemelt szerepet kapott a helyi lakosság. Ennek 
egyik formája a városrészi civil szervezetek munkájában nyilvánult meg. E szervezetek ott 
voltak a faültetések, fűszerkert építés és az iskolai kertépítés során is, bevonták a környezetük 
szépítéséért aktív feladatot is vállaló lakosságot, kampányt folytattak, támogatták a 
munkálatokat. A helyi emberek azonban nem csak a civileken keresztül voltak aktívak: a város 

                                                   

13 http://www.dzsungelorszag.hu/hun/szolgaltatasok.html 
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szépítésében igen fontos elemként jelentek meg a lakossági virágosítási akciók. Magánházak 
előkertjei, lakótelepek, társasházak előterei, parkjai zöldültek ki és virágosodtak munkájuk 
révén. A lakossági virágosítás a versenyhez kapcsolódó kampány és kommunikációs 
tevékenység sorozat középpontjában állt. A résztvevő lakosok közösségi oldalakon is 
megosztották tevékenységüket, melyet a város vezetője személyesen köszönt meg a 
közösségi felületen. 

Jól illeszkedik a tevékenység sorozatba az a helyi virágosítási verseny, melyet az Egyesület a 
Városközpontért elnevezésű civilek szerveznek a panelos városközponti övezetben. A verseny 
során a résztvevők a Városüzemeltető Kft.-től kapnak virágokat térítésmentesen, az átvett 
növényekkel a környezetükben lévő közterületet gondozzák, szépítik.  

A városi összefogás és a lakossági együttműködés oldaláról a program egyik kiemelkedő 
pontja a gyermekek bevonásával történő nővény ültetés. Az „Apró kezek csoda kertek” 
rendezvény óvodások és kisiskolások számára hirdetett verseny, melynek során a gyermek 
közösségek – nevelői és szülői támogatással – kisméretű, de annál látványosabb kerteket 
kreálnak. A kis kertek kialakítására kiírt verseny 2016-ban – a nemzetközi részvétel évében – 
már hatodszor került megrendezésre. Az alkotások, melyek a Magyar utcát díszítik minden 
évben, a nemzetközi zsűri által is láthatóak voltak, hiszen a város üzletekkel tarkított 
sétálóutcája egyike volt az általuk is végigjárt útvonalnak. 

 

6.4. Költségek és gazdálkodás 
A költségeket vizsgálva egyrészt áttekintjük, hogy a mintegy 33 ezer fős lakosú 
Mosonmagyaróvár városüzemeltető cége az egyes feladatokra mekkora költségvetéssel 
rendelkezik. Ezt követően azt is megnézzük, hogy a zöldfelületek, közterületek kialakításában 
és a fenntartásában is jelentős szerepet vállaló Dzsungelország Kft. mekkora kerettel 
gazdálkodik a város megszépítése érdekében. 

Az alábbi táblázat Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, valamint a Városüzemeltető és 
Fenntartó Kft. között létrejött, 2017 évre vonatkozó vállalkozási szerződés melléklete. A 
táblázat adataiból látható, hogy a szerződésben rögzített feladatok ellátására az adott évben 
mintegy 304 millió forint állt a Kft. rendelkezésére. Az összeg közel 16%-a lett előirányozva 
parkfenntartási célokra, valamint fakivágási és botolási feladatokra. Az alábbi táblázat ezer 
forintban tartalmazza a finanszírozási összegeket. 
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Tevékenység 
megnevezése 

Január Február Március Április Május Június Július Augusz-
tus 

Szep-
tember 

Októ-
ber 

Novem-
ber 

Decem-
ber 

Össze-
sen: 

Utak 
üzemeltetése, 
fenntartása 

5536 6660 7450 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 6600 90246 

Város-
gazdálkodás 

407 258 790 320 480 130 150 790 2330 810 420 630 7515 

Felszíni vizek 
kezelése 

0 0 205 645 800 560 590 610 950 620 0 0 4980 

Közterület 
tisztítás 

1283 1202 7050 5000 4300 4300 5000 4300 5000 1300 750 750 40235 

Parkfenntartás 944 1301 1450 2500 7300 5300 5600 5400 5435 3850 2200 1050 42330 

Játszóterek 0 0 0 5300 500 510 510 510 500 310 210 0 8350 

Strandok 0 0 0 0 445 1755 1570 1570 1735 0 0 0 7075 

Temető-
fenntartás 

865 655 1290 2300 1080 1065 995 995 2170 1290 1190 655 14550 

Közvilágítás, 
üzemeltetése, 
fenntartása 

6340 6560 5930 5305 4675 4505 4590 4925 5435 5545 5640 5725 65175 

Síktalanítás 3295 2050 660 0 0 0 0 0 0 0 660 3295 9960 

Gyepmesteri 
szolgáltatás 

293 380 380 335 335 335 335 335 380 380 295 295 4078 

Mezőőri 
feladatok 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Fakivágás, 
botolás 

726 725 460 440 335 335 335 335 445 460 725 725 6046 

Kiemelt 
rendezvények 
techn. 
támogatása 

0 0 0 0 0 2000 0 0 2000 0 0 0 4000 

Mindösszesen: 19694 19796 25670 30150 28255 28800 27680 27775 34385 22570 20095 19730 304600 

2. táblázat: A VÜF Kft. 2017. évi finanszírozási ütemterve (a költségek eFt-ban értendők) Forrás: 
Vállalkozási szerződés 1. sz. melléklete 

A Kft. működési kerete az ezt megelőző években némileg eltért a fentebb bemutatottól. Így 
2016-ban 324 millió forint volt, a többlet az utak üzemeltetése, fenntartása soron jelent meg. 
Ebben az évben parkfenntartásra a teljes szerződéses összeg 12,39%-át, míg fakivágásra és 
botolásra 1,55%-át allokálták. A két tétel együttesen a teljes forráskeret 13,94%-át tette ki 
ebben az évben. 2017-ben a feladatokhoz rendelt költségkeret megegyezett a 2018-assal. 
Mindez azt mutatja, hogy a cég az évről évre visszatérő, sztenderd feladatokat látja el 
alapvetően a szakterületen. 

 

A Dzsungelország Kft. 2018-as szerződésének 1. számú melléklete ugyancsak rögzíti a 
feladatokat és a kapcsolódó költségeket. A vállalkozási szerződés műszaki leírása alapján a 
feladat az alábbi mosonmagyaróvári kiemelt zöldfelületek gondozási, parkfenntartási 
munkáira terjed ki: 
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- Városkapu tér két zöldterülete 
- Bolyai iskola Gulyás L. utcai épület előtti kiskert 
- Körforgalom, Királyhidai út 
- Hansági Múzeum és Cselley-ház 
- Fő utcai ágyások és növényedények 
- Magyar utcai növényedények 
- Fecske utca 

A mellékletben pontosan leírt feladatok ellátását a cég, 2 évre vonatkozóan, nettó 
55.957.008.- forintért vállalta el. 

 

Mindez alapján azt is láthatjuk, hogy a település éves átlagban mintegy 76 millió forintot 
fordít a zöldfelületek, parkok, virágos felületek ápolására, gondozására, fenntartására. A 
Mosonmagyaróvárral összevethető méretű (terület: 83,78 km2) Gödöllő (terület: 61,92 km2) 
önkormányzata a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató NKft-vel 2018-ban 
városüzemeltetési feladatokra nettó 359 500 000 forint értékű közhasznú szerződést kötött. 
Ebből az összegből a szerződés részét képező feladatleírás alapján14 gyepfenntartásra 
38 000 000 forint, virágültetésre 13 000 000 forint, növény (fa és cserje) ültetésre 5 800 000 
forint, növényápolásra és köztéri faállomány fenntartására mintegy 53 300 000 forint 
fordítható. Ez összességében mintegy 110 millió forint, konkrét feladathoz rendelt forrást 
jelent. 

Összességében látható volt, hogy Mosonmagyaróvár folyamatosan jelentős humán-, 
technikai-, és pénzügyi forrásokat mozgósít a parkok, virágos területek 
karbantartására, ápolására. Részletesen bemutatásra került, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló cég milyen eszköz-, illetve humán kapacitásokkal dolgozik, illetve 
láthattuk, hogy – amennyiben indokolt – egyes részfeladatok ellátására külső 
alvállalkozó bevonása is megtörténik. 

Kitekintésként összevetettük, hogy milyen pénzeszközöket von be Mosonmagyaróvár, 
illetve Gödöllő a virágos felületek ápolására, gondozására, fenntartására. Láthattuk, 
hogy a rendelkezésre álló keretösszeg – bár nagyságát tekintve elmarad attól – 
összevethető más, hasonló méretű települések erre a célra fordított forráskeretével. 

  

                                                   

14 Gödöllő város Önkormányzata és a VÜSZI Kft. között létrejött Közhasznú szerződés a helyi közút-, híd- és csapadékvíz elvezető 
rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység 
folyamatos ellátására, (2018, 11. old.) 
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7. Feladatok és munkaszervezés 

7.1. Feladatok a városszépítés–virágos városok kialakításával kapcsolatban 
A zöldfelületek fenntartási, karbantartási aspektusból két csoportra oszthatók. Intenzíven 
kezelt, belterületi, frekventált felületek, melyek területe 323.471 m². Ezek, az év folyamán 
rendszeresen, a terület jellegéből adódóan heti, két-háromheti, valamint havi, kéthavi 
fűnyírással fenntartott felületek a város belső területeit ölelik fel. E területek szakaszos 
megújítása is cél a komplex fejlesztés mellett, melynek eredményeként új burkolatok, fásított 
területek, cserje és egynyári ágyak jönnek létre.  

Megemlítendők továbbá az ún. extenzíven kezelt, külterületi, önkormányzati tulajdonú, 
valamint belterületi utak menti területek, melyeket a VÜF Kft. nagy teljesítményű gépeivel 
tartanak karban. Fontos feladat e területeken a parlagfű elleni védekezés. 

 

7.2. A feladatok lebonyolításának gyakorlati menete, munkaszervezés 
A Városüzemeltető Kft. az év során rendszeresen végzi a zöldfelületek karbantartását. Amint 
korábban már utaltunk rá, a Kft. az önkormányzattal kötött éves vállalkozási szerződés 
keretében végzi a parkfenntartási és kertészeti tevékenységet. Alábbi táblázatunk ezen 
szerződés 2. mellékletében rögzített feladatokhoz rendelt mennyiségi adatokat rögzíti, havi 
bontásban és összesítve a 2018-as évre vonatkozóan. 

Parkfenntartás Egység Össz. Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. 

Fűnyírás (összes terület 
325630 m2) 

m2 
1 592 
922 

   265 
487 

265 
487 

265 
487 

265 
487 

265 
487 

265 
487 

   

Fűnyírás kiemelt 
területen (69322 m2) 
további 2 alkalom 
havonta 

m2 831 864    138 
644 

138 
644 

138 
644 

138 
644 

138 
644 

138 
644 

   

Egynyári ágyak 
előkészítése 

m2 1 150     1 150        

Egynyári palánta 
rendelés, ültetés 
anyaggal 

db 35 000     35 
000 

       

Egynyári kiültetés 
cserepes 

db 2 500     2 500        

Egynyári ágyak 
kiürítése, kapálása 

m2 1 150          1 150   

Kétnyári palánta 
rendelés, ültetés 
anyaggal 

db 10 000          10 
000 

  

Kétnyári ágyak kiürítése, 
kapálása 

m2 1 150          1 150   

Muskátlik 
megrendelése 

db 800     800        

Muskátlik kihelyezése db 800     800        

Muskátli öntözés db* 72 000     12 
000 

12 
000 

12 
000 

12 
000 

12 
000 

12 
000 
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Muskátli gyomlálás db 3 200      800 800 800 800    

Muskátli tápoldatozás db* 19 200     3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200   

Muskátli beszedés db 765          765   

Rózsa kitakarás m2 203   203          

Rózsa betakarás m2 203          203   

Rózsa metszés db 550  550           

Rózsa permetezés m2 812   203 203 203  203      

Rózsa kapálás, 
gyomlálás 

m2 2 030      406 406 406 406 406   

Virágágyak öntözése m2* 138 000     23 
000 

23 
000 

23 
000 

23 
000 

23 
000 

23 
000 

  

Virágágyak gyomlálása, 
kapálása 

m2 5 750      1 150 1 150 1 150 1 150 1 150   

Virágtartó edények 
előkészítése 

db 258    258         

Virágtartó edények 
gyomlálása, kapálása db 2 322      516 516 516 516 258   

Virágtartó edények 
öntözése 

db* 22 704     4 128 4 128 4 128 4 128 4 128 2 064   

Virágtartó edények 
kiürítése 

db 258          258   

Virágtartó edények 
kétnyári virággal 
beültetése 

db 258          258   

Cserjepótlás ültetéssel db 0             

Cserje kapálás, 
gyomlálás 

m2 32 790    6 558 6 558 6 558 6 558  6 558    

Fák pótlása ültetéssel, 
karózással 

 0             

Sövénypótlás, ültetéssel  0             

Sövény kapálás, 
gyomlálás m2 17 150    3 430 3 430 3 430 3 430  3 430    

Sövény, cserjenyírás 
nyesedék szed. 

m2 20 784      10 
392 

 10 
392 

    

Gesztenye fák 
permetezése 

db 2 976     744 744 744 744     

Hárs fák permetezése db 628     157 157 157 157     

Kőris fák permetezése db 572     143 143 143 143     

Tavaszi gereblyézés m2 0   0          

Belvárosi fák 
díszrácsainak 
felszedése, fák 
tányérainak tisztítása 

db 1 287    143 143 143 143 143 143 286 143  

Lombgereblyézés m2 480 133          14 
300 

333 
750 

132 
083 

Kavicsos utak 
gyomirtása 

m2 26 500     5 300 5 300 5 300 5 300 5 300    

Betonlapos árok 
tisztítása 

m2 2 988   1 494      1 494    

3. táblázat: Parkfenntartáshoz kapcsolódó mennyiségek 2018-ban (Forrás: VÜF Kft.) 

2016-ban, a verseny évében némileg több, 38 000 egynyári palánta megrendelésére került 
sor, melyek kiültetése május folyamán történt meg.  

Minden évben kiemelkedő feladatként jelentkezik a fűnyírás, áprilistól szeptemberig, mintegy 
1,5 millió négyzetméteren, valamint az öntözés, melynek során 72 000 db muskátli, valamint 
138 000 m2 virágágyás vízzel való ellátása történik meg. 
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A parkápolási munkák közül kiemelten fontos a gyomlálás és a kapálás, mely tevékenységek 
alapvetően a sövényekre (mintegy 17 000 négyzetméter) és a cserjékre (közel 33 000 
négyzetméter) koncentrálódik. 

A Dzsungelország Kft. a kiemelt zöldfelületek gondozási, parkfenntartási munkáinak 
meghatározása során az egyes – korábban felsorolt – parkok és zöldterületek gondozása 
került részletezésre. Itt is szerepel a fűnyírás, gyepszellőztetés, műtrágyázás, virágültetés és 
ápolás, öntözés, utak gyomtalanítása, cserjék, fák metszése, sérült gyepfelület visszaállítása, 
növénypótlás, stb.  

 

A virágos verseny magyarországi és nemzetközi felkészüléséhez kapcsolódó feladatok 

Maga a versenyre való felkészülés igen komplex tevékenység, valójában több éves, egymásra 
épülő fejlesztési tevékenységek sorozata. Ennek megfelelően igyekszünk röviden 
összefoglalni, milyen feladatok elvégzése szükséges egy eredményes szerepléshez a 
versenyen. A Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny, illetve Európai Virágos 
Városok és Falvak verseny igen összetett megmérettetés egy település számára. Amint azt 
korábbi fejezetekben is bemutattuk, a zöldfelületek és a virágosítás mellett számos egyéb 
tényező is vizsgálatra került egy város, vagy falu szereplésének megítélésekor. Ezek egyike a 
fenntarthatóság és a stratégiai gondolkodás, szakmai felkészültség biztosítása a komplex 
közép- és hosszútávú tervezés és fejlesztés érdekében. Fontos volt azon koncepciók és 
stratégiák elkészítése és összehangolása, melyek ezt a célt szolgálhatják. 

Fontos feladatként jelentkezik a „Környezetvédelem, fenntarthatóság, klímatudatosság” 
témakörén belül az energiahatékonyság. Mosonmagyaróváron igen komoly lépéseket tettek 
annak érdekében, hogy az energetikailag kedvezőtlen tulajdonságokkal rendelkező épületek 
adottságai javuljanak. 2009-től több védett épület is meg tudott újulni az Önkormányzat 
segítségével. Ilyen például az ún. Futura, a közel 300 éves, volt magtár épület, mely Európai 
Uniós támogatással nyerte el új formáját. A Városkapu tér 9. szám alatt álló – ugyancsak 
műemléki védelem alatt álló – L alaprajzú épület az 1860-as években épült romantikus 
homlokzattal. Az ingatlanban szolgáltató funkciójú helyiségek kerültek kialakításra az elmúlt 
években. A fentieken túl az önkormányzat külön hangsúlyt fektet a magán kézben lévő 
műemlékvédelem alatt álló ingatlanok felújítási, korszerűsítési munkálataira. A mindenkori 
éves költségvetés terhére elkülönít bizonyos keretösszeget, melyre a magánszféra, illetve 
közösségek pályázat útján juthatnak hozzá. Az erre a célra fordított támogatás összege az 
elmúlt években egyre nagyobb összeget fedett le. 

Ugyancsak kiemelt feladat az iparosított technológiával épített lakóépületek (többnyire panel 
épületek) energia-megtakarítást és széndioxid-kibocsátást csökkentő felújítási, korszerűsítési 
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munkáinak elősegítése. Ez a feladat állami és önkormányzati támogatás együttes bevonásával 
tudott megvalósulni, a lakosság párhuzamos anyagi részvételével.  

A környezet védelméhez kapcsolhatóak azok a feladatok is, melyek az alternatív energiák 
előállításának és felhasználásának a terén fogalmazódtak meg. A városnak és környékének 
mind a szélerőművek telepítéséhez, mind a geotermikus energia hasznosításához kedvező 
adottságai voltak és vannak. A témakörön belül számos egyéb fontos feladat megvalósítására 
is hangsúlyt kellett fektetni. Modernizálni kellett a hulladékgazdálkodást, a szennyvíztisztítást, 
komoly figyelmet kellett fordítani a Mosoni-Duna és Lajta folyók térségi vízgazdálkodási 
rehabilitációjára. A közlekedést érintő fejlesztések szerepe a városi életminőség javítása 
mellett szintén a környezetvédelemhez és a levegő minőségének javításához kapcsolódott 
szorosan.  

Mosonmagyaróvár egyik kiemelt célja a turisztikai szerepkör erősítése. Az elmúlt időszakban 
nagyon komoly erőfeszítések születtek annak érdekében, hogy a település adottságai 
megfelelő módon kihasználtakká váljanak. A Szigetköz és a hármashatár közelsége, a folyók 
és a termálvíz jelenléte olyan erősségek, melyre építve tényleges potenciált használhatott ki a 
város. 

Fontos kiegészítő feladat volt a közösségi részvétel megvalósítása a környezetszépítésben, és 
a környezettudatos nevelés megvalósítása is. Természetesen a feladatok középpontjában a 
zöldfelületek minőségének fejlesztése állt. Növelni kellett a gondozottság szintjét, a város 
virágosításának volumenét is. Itt ismét elmondhatjuk, hogy csak a több éves, egymásra épülő 
fejlesztések révén lehetett megfelelő eredményben bízni. A közterületek folyamatos 
gondozása a Városüzemeltető Kft. révén megvalósult, de a végül elért eredmény csak a 
különböző szereplők tervezett és szervezett összefogása révén tudott megvalósulni. 
Minderről a következő fejezetben részletesen is írunk. 

 

A fejezetben bemutattuk, hogy milyen munkafolyamatok zajlanak a városszépítés–
virágos város kialakításával kapcsolatban Mosonmagyaróváron. Ennek keretében 
részletesen áttekintettük a városban zajló – az intenzíven- és az extenzíven kezelt 
területeket egyaránt érintő – parkfenntartási és kertészeti tevékenységeket, 
bemutattuk a tématerület fontosabb szereplőit. Rögzítésre került továbbá a stratégiai 
tervezés, mint a felkészülés fontos keretrendszerének jelentősége. 

Segítendő a projektpartner települések esetleges felkészülési munkáját, részletesen 
rögzítettük a Virágos Városok versenyre való felkészülés fontosabb mozzanatait, 
különös tekintettel a komplex energetikai-, és vízgazdálkodási fejlesztésekre, továbbá a 
helyi közösségek bevonására.   
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8. Elért eredmények 

Amint tanulmányunk során hangsúlyoztuk, a témakör, amellyel foglalkozunk, bár címe 
alapján egyszerűnek tűnik, igen összetett, részben azért, mert a településkép rendezettsége 
nem pusztán a zöldfelületek állapotában mutatkozik meg, de azért is mert maga a „virágos 
verseny” elbírálása is rendkívül komplex. Megfelelni e feltételeknek és kihívásoknak több éves 
felkészülést és hosszútávú fejlesztési felfogást igényel.  

Mosonmagyaróvár a 2016-os nemzetközi megmérettetés évében már 13 éve vett részt a 
versenyben, melyből 9 alkalommal kapott elismerést, 2015-ben pedig sikerült a legjobbnak 
járó fődíjat elnyerni, így a várost érte az a megtiszteltetés, hogy Magyarországot 
képviselhette a 2016 évi nemzetközi versenyben. Az alábbi felsorolás15 azt az utat szemlélteti, 
amelyet bejárt a település több mint egy évtizeden keresztül a siker érdekében: 

- 2004-ben különdíjban ismerték el a lakosság részvételét az utcai előkertek 
virágosítása, gondozása területén (kiemelve a Városközpont, panellakások 
környezetét), 

- 2006-ban az ’56-os emlékhely méltó kialakításáért kapott a város „Arany diplomát”, és 
tárgyjutalmat az ’56-os forradalom évfordulójára a legszebb és legrendezettebb 
emlékhely környezetéért, 

- 2007-ben az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának védnöki 
elismerését(oklevél) és tárgyjutalmat kapott a település; a zsűri a közkertek 
színvonalas gondozását és a vár és a városközpont virágosítását értékelte 
kiemelkedőnek, díjazásra méltónak, 

- 2009-ben szponzori díjat kapott a város, mely 30 db előnevelt sorfa biztosítását a 
Silvanus díszfaiskolától, 

- 2010-ben a Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzat ismerte el a város munkáját, 

- 2011-ben az önkormányzat munkáját, a zöldfelületek és közterületek szakszerű 
fejlesztését, fenntartását, a városkép esztétikus megjelenését, a lakók aktív részvételét 
ismerte el és jutalmazta a zsűri a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség kiemelt 
szakmai díjával; 

- 2012-ben „Arany Rózsa díj”-at kapott a város, a régió első számára kiosztott díj,  

- 2014-ben a Belügyminisztérium díját érdemelte ki a város a versenyben elért kiváló 
eredményéért; 

                                                   

15 A felsorolás a 2016. március 29-i sajtótájékoztatóra készült szakmai háttéranyag alapján készült, 4. old. 
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- 2015: fődíj – Mosonmagyaróvár elnyerte a jogot, hogy az 50.000 fő alatti város 
kategória első helyezettjeként, 2016-ban képviselje Magyarországot az Entente Florale 
Europe környezetszépítő versenyen. 

Láthatjuk, hogy a nemzetközi versenyhez vezető út igen hosszú volt. Ez alatt az idő alatt 
számos fontos területen tett lényeges előrelépést a város annak érdekében, hogy 
megfelelhessen azoknak a szempontoknak, melyek a bírálás során értékelésre kerülnek 
(szempontokat az 5.3 fejezetben ismertettük). 

A tudatos településfejlesztés eredményeként ma a város komplex közép- és hosszútávú 
tervekkel rendelkezik. A közelmúltban elkészült az Integrált Településfejlesztési Stratégia, 
mely az élhető város, fenntartható városfejlesztés vezérfonalára fűzi fel a legfontosabb 
feladatokat. A település rendelkezik környezetvédelmi programmal, hulladékgazdálkodási 
tervvel, közlekedési koncepcióval, idegenforgalmi koncepcióval, melyek mellett folyamatos a 
helyi rendeletek és szabályozások összehangolása a megfogalmazott célkitűzésekkel. 

 

Jelentős eredmények születtek a környezetvédelem, fenntarthatóság és klímatudatosság 
terén. A több körben is elindított felújítások révén számos épület megújult, energetikailag 
modernizálódott.  

   
16. ábra: Panelépület a szigetelés és látványfestés után, illetve energetikai modernizálás egy oktatási 
intézményben Forrás: Önkormányzati fotó 

A 2009. évi 14 db panel épület rekonstrukciója jelentősen hozzájárult a települési szintű CO2 
emisszió csökkenéséhez, amely mellett a legtöbb városi intézményben megvalósult, illetve 
már tervezett az energia-megtakarítást eredményező korszerűsítés elvégzése, többek között 
nyílászárók cseréjével, homlokzati elemek hőszigetelésével, a fűtés korszerűsítésével, 
esetenként megújuló energia alkalmazásával.  
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17. ábra: Szélerőművek a város körül és a napenergia hasznosítása a kórház épületein Forrás: 
Önkormányzati fotó 

Megvalósult a többlépcsős hulladékgazdálkodási projekt eredményeként a rekultiváció, 
szelektív gyűjtés bevezetése, válogatómű üzembe helyezése és ezzel együtt az 
újrahasznosítás. A feladathoz új gépek és eszközök állnak rendelkezésre. 

A szennyvíztisztító intenzifikálása projekt eredményeként jelentősen nőtt a tisztítás hatásfoka, 
foglalkoznak biogáz előállításával és megindult a használt étolaj gyűjtése a lakosságtól. 

A vízgazdálkodási rehabilitáció szintén folyamatos fejlesztési munka eredményeként tud előre 
haladni: a Lajta vonatkozásában megvalósult a mederkotrás, partkiegyenlítés, mellékág 
rehabilitációk, zsilip és hídépítés is. 

A gépjárműforgalom csökkentése is megvalósult részben a belváros, illetve az egész település 
vonatkozásában: az elkerülő utak kiépülése ma már hozzájárul a levegőminőség javulásához. 
Az M86 várost érintő szakaszának kiépülése azonban még várat magára. 

    

18. ábra: Rendezett vízparti környezet Forrás: Önkormányzati fotó 

A turizmus fejlesztése és a vonzó városi környezet csak együttesen értelmezhetőek 
Mosonmagyaróvár esetében. A város ma rendelkezik modern termálfürdővel, széles 
szolgáltatási kínálattal felszerelt szállodával, jó minőségű, a nemzetközi útvonalhoz is 
kapcsolódó kerékpárutakkal, a vízi turizmus változatos formáit biztosító feltételekkel.  

Mindezek mellett a város közterületei is egyre barátságosabb fogadtatásban részesítik az 
idelátogató vendégeket. 
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Egyre erősödik az egészségturizmus és sokan látogatják a város egyik legújabb fejlesztését, a 
családok számára is kiváló, magas szintű kikapcsolódást kínáló FUTURA élményközpontot. A 
2012. augusztus 17-én megnyílt attrakció egy közel 300 éves volt magtár épületben jött létre. 
Az interaktív természettudományi élményközpontban a látogatók közelebbről 
megismerkedhetnek a természettudományokkal a 4 alapvető természeti elem segítségével. 

   

19. ábra: Magtárból élményközpont – FUTURA Forrás: Önkormányzati fotó 

Az elmúlt időszak egyik legfontosabb és talán legértékesebb eredménye a közösségi 
összefogás megvalósulása. A konkrét versenyre való felkészülés nem valósulhatott volna meg 
a civil szervezetek hathatós tevékenysége, a lakosság önzetlen feladatvállalása és a helyi 
vállalkozások, vendéglátóhelyek együttműködése nélkül. A lakosok saját lakókörnyezetük 
megszépítésében vettek részt, a civil szervezetek többnyire egy-egy közterületet vállaltak fel 
gondozás, fejlesztés szempontjából.  

     
20. ábra: Lakótelepi épületek megszépült környezete Forrás: Önkormányzati fotó 

A szemétgyűjtés, gyomirtás mellett fa- és virágültetés is zajlott. Mindezek mellett nem szabad 
megfeledkezni a gyermekek részvételéről: az óvodásokat és kisiskolásokat verseny keretében 
vonja be a település a város szépítésébe: az „Apró kezek-csodakertek” című gyermek 
kertépítő verseny munkái a sétálóutca területén jelennek meg. A városban működik zöld 
óvoda, ökoiskola is.  

Az alábbi helyi versenyek és környezettudatos szemléletformálási akciók is hozzájárulnak a 
település értékeinek növekedéséhez: 

 Gurul a város/Európai Mobilitási Hét 
 Te Szedd! hulladékgyűjtési akció 
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 „Legszebb konyhakertek” országos verseny 
 „Apró kezek-csodakertek” c. gyermek kertépítő verseny 

    

21. ábra: Gyermekek szépítik a város utcáit és az „Apró kezek-csodakertek” verseny egyik alkotása Forrás: 
Önkormányzati fotó 

 

Természetesen a – témánk szempontjából – legfontosabb eredmény a település 
„virágosítása” terén valósult meg. Ez sem egyszerű virágosítás: parkok, egyéb közterületek 
tervek szerint megvalósult rendezéséről van szó ugyanis, amely számos egyéb elemet 
magában foglal a virágok mellett.  

   

22. ábra: A Bárka szobor környezetének parkosítása Forrás: Önkormányzati fotó 

A városban bevezetett növényalkalmazások igen látványos közterületeket eredményeztek. 
Fák ültetése, évelők és egynyári növények kihelyezése egyaránt zajlott városszerte.  
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23. ábra: Virágosítás, fásítás a város közterületein Forrás: Önkormányzati fotó 

A szép városi környezet érdekében a leglátványosabb előrelépést mégis a növényültetés 
jelenti. Mosonmagyaróváron évente kb. 50.000 db egynyári virág, valamint 8000 árvácska és 
tulipán kerül kiültetésre. A cserjék, örökzöldek száma mintegy 1000 db/év. Komoly változást 
jelentett az élhető környezet kialakításában a lombos fák ültetése, amely 200-300 db/év 
között volt. A népességet tekintve hasonló (33 fő) méretű Vácon 2018-ban 15 ezer egynyári 
és évelő virágot ültettek ki a közterületekre, ezek mellett 13 ezer árvácska és 12 ezer tulipán 
került a földbe. Ez összesen mintegy 40.000 db növény, ami jelentősen elmarad a 
mosonmagyaróvári mennyiségtől.  

Az alábbi kiegészítő adatok is alátámasztják a befektetett munka komolyságát, mely az 
eredmények eléréséhez vezetett16: 

Zöldterület nagysága:      108,33 ha 

Öntözőrendszerrel ellátott terület nagysága:   1900,00 m2 

Intenzíven fenntartott terület nagysága:   32,30 ha 

Belterjesen fenntartott terület nagysága:   44,00 ha 

Külterjesen fenntartott terület nagysága:   32,00 ha 

Egynyáriak:       1400,00 m2 

Cserjék, évelők:      32 790,00 m2 

Fák:        49 415  db 

Öntözött gyep:      1900 m2 

Extenzív gyep:       32,10 ha 

                                                   

16 A felsorolás a 2016. március 29-i sajtótájékoztatóra készült szakmai háttéranyag alapján készült, 4. old. 
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24. ábra: A megszépült Városkapu tér és Régi Vámház tér Forrás: Önkormányzati fotó 

A növények kiültetése, a területek rendezése és fenntartása többnyire a Dzsungelország Kft., 
illetve a Városüzemeltető Kft. munkájaként valósult meg, de – ahogyan ezt fentebb is 
hangsúlyoztuk – jelentős és elengedhetetlen volt a civil szervezetek és a lakosok – köztük a 
gyermekek – részvétele is. 

Az eredmények ismertetésekor természetesen ki kell emelni a legfontosabbakat: 

   

25. ábra: A Régi Vámház tér az elismeréssel és a nemzetközi versenyen elért ezüst minősítés Forrás: 
Önkormányzati fotó 

 

Jelen fejezet elsősorban a Entente Florale Europe nemzetközi környezetszépítő 
versenyre való felkészülés előzményeit, az addig vezető utat mutattuk be, a város által 
elért eredményeken keresztül. Külön kitértünk azon fejlesztések bemutatására, melyek 
a verseny szempontjából relevánsnak voltak tekinthetők. Mindezeken túl külön 
elemeztük e programok hatásait, kiemelve ezek turisztikai relevanciáját. 

Külön részleteztük a versenyen való sikeres részvétel óta megtett lépéseket, az elért 
eredményeket a környezetvédelem, fenntarthatóság és klímatudatosság terén. A 
projektben közreműködő partner települések számára pedig külön bemutattuk azokat 
a helyi közösségi programokat, melyek a lakosság aktív részvételével valósultak meg. 
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9. A jó gyakorlat adaptálhatósága 

Az alábbi fejezetben a korábban áttekintett jó gyakorlat átvételének lehetőségét vizsgáljuk 
meg. Elsőként bemutatjuk további két település versenyét és szereplését röviden. Az egyik 
Dunakiliti, amely Mosonmagyaróvárral azonos évben tudott remek eredményt elérni, a másik 
pedig Gyula, amely ugyan az ország keleti oldalán fekszik, azonban szintén a határhoz közel 
és méretét tekintve is hasonló Mosonmagyaróvárhoz. Ugyanakkor az összevetés kapcsán 
fontos kiemelni, hogy bár turisztikai szempontból Gyula is jelentős potenciállal rendelkezik, az 
alföldi város gazdasági súlya szerényebb, mint Mosonmagyaróváré.  

Ezt követően áttekintjük, hogy a lezajlott tevékenységek mely elemeit véljük más 
településeken is alkalmazhatónak, illetve áttekintjük azon előfeltételek körét, melyeket 
szükségesnek vélünk az adaptáláshoz. Ugyancsak meghatározásra kerülnek az 
adaptálhatóság korlátai, majd javaslatot teszünk a jó gyakorlat bevezetésének menetrendjére 
és az ehhez kapcsolódó együttműködési és kapcsolati rendszer felállítására. 

 

9.1. Jó gyakorlatok az országban 

- Dunakiliti párhuzamos versenye 

2016 őszének fontos híre volt a térség számára, hogy Mosonmagyaróvár mellett Dunakiliti is 
ezüstérmes lett az Európai Virágos Városok és Falvak nemzetközi versenyén. A várostól 
mindössze 12,5 km-re fekvő, kevesebb, mint 2.000 fős lakossággal rendelkező falu komoly 
előkészületeket tett a siker érdekében. A „humanitárius település” díjjal rendelkező település 
2015-ben a falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért „Falumegújítási díj”-at is kapott.  

A falu legfontosabb értéke a Szigetköz és a nevét viselő tájvédelmi körzet közelsége. A 
Zátonyi-Duna ág közvetlen kapcsolatot jelent a természetszerető és vízisport kedvelő 
emberek számára. A kis település természeti adottságai és épített öröksége jelölték ki az 
elérendő célokat is a versenyen. Talán a legfontosabb ezek között a természetes táj 
megőrzése volt, amely mellett a természeti örökség gyarapítása és egyben a rekreációs 
helyszínek (pl. tanösvények, pihenők, stb.) gyarapítása is megjelent. Komoly hangsúlyt kap a 
faluban az épített örökség megőrzése, köztük a Szent Kereszt Felmagasztalása római 
katolikus templom (az alábbi képen a szintén nevezetességnek számító, a millennium 
alkalmából ültetett monumentális tölgyfával), az oktatási intézményként működő Batthyány-
kastély és a Batthyány-kápolna. A verseny szempontjából mindamellett a virágokkal, zöld 
növényekkel díszített tiszta környezet megteremtése volt a legfontosabb cél. 
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26. ábra: A templom a millenniumi tölggyel Forrás: Polgármesteri prezentáció 2016 

Mosonmagyaróvár és Dunakiliti felkészülése között számos hasonlóságot láthatunk, melyek 
egy része természetesen a verseny jellegéből adódik. A hosszú távú szemlélet és tervezés 
egyértelműen megjelenik itt is, már a célok szintjén: kiemelt jelentőségű a következő 
generációk számára még élhetőbb település biztosítása, ezzel párhuzamosan pedig a 
fenntarthatóság elvének teljes körű figyelembe vétele. 

Dunakilitiben is fontos szerepet játszott a feladatok elvégzésében a helyi településüzemeltető 
cég. A Dunakiliti Községüzemeltető Kft. mindössze 6 alkalmazottal és 4 közmunkással, de 
kertészmérnök vezetővel látott neki a falu megszépítésének. Ugyancsak hasonlóságként lehet 
megemlíteni a helyi civil szervezetek, cégek és a lakosság áldozatos munkáját, önzetlen 
részvételét. Helyi programok segítették a felkészülést a zsűri látogatására: a „Nem bántja a 
szemét?” elnevezésű közös környezettakarítási program mellett volt helyi virágosítási verseny, 
„Ilyennek szeretném látni…” címmel rajzpályázat, virágosztás és kedvezményes virágvásár. A 
példa azt mutatja, hogy egy ilyen kis település is hatékonyan tudta alkalmazni a nyomtatott 
és elektronikus média, valamint a közösségi média segítségét. 

 

- Gyula a 2014-es nemzetközi versenyen 

A román-magyar határ közelében fekvő Gyula mintegy 30.000 fős népességgel rendelkező 
középváros. Ma az ország egyik turisztikai szempontból kiemelt települése, melyet a számos 
építészeti érték mellett a híres Gyulai vár, a többféle funkcióval rendelkező fürdő (Várfürdő) 
és a különleges hangulatú belváros is erősít. A méretéhez képest kifejezetten sok látnivalóval 
bíró város életében a vendéglátás és a programturizmus kifejezetten fontos szerepet tölt be 
napjainkban. 
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A rendezett és kulturált városközpontjáról is ismert Gyula már 2005-ben belügyminisztériumi 
különdíjat kapott, majd, miután 2007-ben a Virágos Magyarországért mozgalom fődíját város 
kategóriában elnyerte, képviselhette az országot a 2008-as Európai Virágos Városok és Falvak 
versenyen, ahol ezüst minősítést kapott. A későbbi években is folytatta tevékenységét e 
területen a település, amely további díjakat hozott számára. 2013-ban ismét Gyula lett a hazai 
verseny nyertese város kategóriában, így a 2014-es nemzetközi versenyen ismét komoly 
szereplés várt rá. Az újabb versenyen a magyar város már megkapta a legmagasabb 
minősítést. Az elért siker hátteréről a település főkertésze nyilatkozott.17 A szakember 
kiemelte a városra jellemző, 10-15 évre visszanyúló környezettudatos gondolkodást. A 
környezet megszépítése, valamint a versenyen való indulás és eredményes szereplés csakis 
hosszú távú elképzelések, elkötelezett városvezetés és a téma iránt fogékony lakosság 
részvételével lehetséges. Mindezt itt is kiegészítette a civilek aktivitása, valamint a kiváló helyi 
önkormányzati és külsős cégek helytállása, szerepvállalása. A kedvező időjárás, mint a 
szerencsefaktor részese is nevesítésre került. 

Gyula esetében mindezek mellett ki kell emelni a település egyedi adottságait, amelyről 
részletesen olvashatunk a tájékoztató felületen.18Nagyszerű természeti környezet, a városon 
belüli, kezelt zöldfelületek magas aránya, parkok és történeti kertek, látogatható építészeti 
örökség, turisztikai látványosságok és attrakciók. A város mindemellett rendelkezik 
„Zöldfelület fejlesztési koncepcióval”, amely a tudatos és fokozatos fejlesztés egyik kulcsa. A 
tervek mentén, 2006-ban megvalósult a Kossuth tér komplex környezetrendezése 
(forgalomcsillapítás, zöldfelületek, vízfelületek növelése), 2007-ben a Belváros komplex 
környezetrendezése (forgalomcsillapítás, vízfelületek növelése). A későbbi évek során 
megvalósult a Csigakert parkrekonstrukciója, az Erkel Ház és kertjének felújítása, több 
oktatási intézmény energetikai korszerűsítése, a felhagyott hulladéklerakó rekultivációja, a 
Béke sugárút, Göndöcs-kert komplex környezetrendezése, Gyulai Várfürdő fejlesztése, majd 
2014-2015-ben a Harruckern–Wenckheim–Almásy-kastély felújítása és parkjának 
rekonstrukciója. Valamennyi felsorolt beruházás kapcsolódott a virágos verseny 
programjához, ami azt is mutatja, hogy az évről-évre lezajló fejlesztések ebben a városban 
alapvetően követik a környezetbarát logikát és azt a szemléletet, amelyet az Európai Virágos 
Városok és Falvak nemzetközi verseny sugall a résztvevő települések felé. 

 

 

                                                   

17 Szászné dr. Várkonyi Adrienn: Gyula felkészülése a 2014. évi nemzetközi szereplésre, tapasztalatok 2015. május 
19. 
18 https://www.visitgyula.com/viragos-europa/ 
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9.2. Átvehető elemek 

A legtöbb településvezető, illetve önkormányzati szakember szívügyének tekinti a 
közterületek állapotát és minőségét. A közterületek, parkok magas minősége jelentősen 
befolyásolja egy település élhetőségét, hozzájárul a lakosság elégedettségéhez, a 
népességvonzó képesség javulásához, de elősegítheti a befektetők vonzalmát is. Mindezt 
figyelembe véve nem csoda, hogy a „Builcogreen” projekt keretei között 2018 júniusában 
megtartott, „virágos város” témájú workshop a jelenlévők élénk figyelme mellett zajlott. A 
résztvevők nagy érdeklődéssel várták annak bemutatását, hogyan jut el egy magyar 
középváros a versenyen való indulásig és a kiemelkedő eredmény eléréséig. 

Az alábbiakban kiemeljük az elvégzett feladatok és tevékenységek közül azokat, amelyek 
ténylegesen átvehetőek a legtöbb település számára, és egy hasonlóan sikeres fejlődés 
sorozat elindítását eredményezhetik.  

 

Tudatos hosszútávú fejlesztésközpontú tervezés 

Magyarországon a városi jogállású települések legnagyobb része az elmúlt években 
elkészítette saját Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). Ez egyáltalán nem 
előzmények nélküli, hiszen a települések korábban is készítettek (különböző tartalmú, 
minőségű, stb.) stratégiai terveket, amelyekkel több évre előre meg kívánták határozni 
fejlesztési elképzeléseiket. Talán komolyabb változásnak nevezhető, hogy a 2007-2013-as 
Európai Uniós fejlesztési időszakban már a legtöbb város számára, amely a Regionális 
Operatív Program uniós városfejlesztési forrásának felhasználásáért kívánt pályázni, 
kötelezővé tették az ún. „integrált városfejlesztési stratégia” (IVS) elkészítését. Ez a 
dokumentum volt a mai ITS elődje, céljaikban és szerkezetükben is komoly hasonlóságokat 
tapasztalhatunk. Ezeknek a dokumentumoknak a legfontosabb pozitívuma abban található, 
hogy a településeknek, jelentős helyi együttműködés, partnerség és egyeztetések mentén, át 
kellett gondolniuk középtávon (7-10 év) az elérni tervezett céljaikat, és ezekhez konkrét 
fejlesztéseket is nevesíteni kellett, azok helyszínének rögzítése mellett. A célokhoz és 
fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódóan indikátorok is nevesítésre, illetve számszerűsítésre 
kerültek, utóbbiak az elérni kívánt eredmények mérhetőségét kívánták elősegíteni. Az IVS-ek 
és ITS-ek révén tehát a városok kaptak egy rövid, előzetes „forgatókönyvet”, amely mentén az 
elkövetkező években a fejlesztéseiket próbálták megvalósítani. 

Az ilyen stratégiai tervezésnek számos pozitív hozadéka van. Amellett, hogy ténylegesen 
elkészül az a bizonyos „forgatókönyv”, az ITS egy legitim dokumentum, amelyet megfelelő 
szakmai és társadalmi egyeztetést követően fogadhat el az adott település képviselő-
testülete. Ez egyben azt is jelenti, hogy a szakanyag kidolgozása során a városoknak 
kommunikálniuk és egyeztetniük kell a helyi lakossággal, a helyi és országos intézményekkel, 
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hivatalokkal (pl. régészet, örökségvédelem, közmű üzemeltetők, stb.). A végső soron 
rögzítésre kerülő fejlesztési elképzelések így már élvezhetik a megkérdezettek elfogadását és 
támogatását. Az ITS-eknek emellett bemutatott módon kapcsolódniuk kell az országos 
stratégiai elképzelésekhez, továbbá a helyi, hosszabb távú elképzelésekhez 
(településfejlesztési koncepciók) és az ugyancsak helyi szakterületi fejlesztési 
dokumentumokhoz (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, humán koncepciók és 
stratégiák, stb.). Az ITS-ek mellett számos egyéb szakanyag is készül a települések oldaláról. 
Míg az ITS-ek területfejlesztési orientáltságúak, addig ezek többnyire egy-egy szak- és 
tématerülethez kapcsolódóan rögzített részletes cél- és feladat-meghatározások. Jelen 
tanulmány és projekt szempontjából fontos megemlíteni a környezetvédelmi programot, a 
hulladékgazdálkodási tervet, a közlekedési koncepciót és az idegenforgalmi koncepciót. Az 
ITS-hez hasonlóan e dokumentumok is előírt módszertan és egyeztetési folyamat mentén 
kerülnek kidolgozásra. Fontos még kiemelni a Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK) is, 
amely a lakosság számára is releváns információkat hordoz, olyan ismeretekkel, amelyek a 
későbbiekben az alapjai lehetnek egy versenyben való sikeres részvételnek. 

 

Helyi együttműködések: cégek, civil szervezetek, intézmények, iskolák, lakosság, 
gyerekek 

Mosonmagyaróvár társadalmi együttműködés területén elért gyakorlata példaértékű. Nem 
csak a virágos versenyhez kapcsolódóan mondhatjuk ezt el, hanem az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a siker egyik legfontosabb kulcsa éppen 
az a több szálon futó együttműködés volt, mely behálózta és bevonta a lakosság mellett a 
civil szervezetek és cégek jelentős részét a célok elérése érdekében. 

Mindez nem sikerülhetett volna előzmények nélkül. A témánkhoz szorosan kapcsolódó 
események, versenyek rendszeresen megrendezésre kerülnek a városban. A 
környezetszépítés és környezettudatos nevelés terén elért eredmények – csakúgy, mint a 
korábban bemutatott tervezés – hosszú távú és stratégiai gondolkodást igényelnek.  

A „Gurul a város/Európai Mobilitási Hét” alapvetően a kerékpáros, környezetbarát 
közlekedést hivatott szolgálni. A rendezvény sikerét jelzi, hogy 2017-ben májustól 
szeptemberig több alkalommal is megrendezték az eseményt, melyen bárki részt vehetett, aki 
kerékpárral, vagy görkorcsolyával teljesíteni kívánta a megadott távot. A rendezvény a 
környezettudatosság és az egészséges életmódra nevelés mellett közösségépítő hatással is 
bír, természetszerűen hozzájárul a helyi identitástudat erősítéséhez is. 

A „Te Szedd! hulladékgyűjtési akció” országos kezdeményezés, melynek hivatalos címe: 
„Önkéntesen a tiszta Magyarországért”. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2017-ben 
az EU-FIRE Mosonmagyaróvár Kézilabda SE-vel közösen csatlakozott az országos akcióhoz, 
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melynek során a lakosság, civil szervezetek és intézmények közösen dolgoztak a település 
köztereinek megtisztításán. A rendezvény legfontosabb eleme – a konkrét eredmények 
mellett – az önkéntesség, mely – a korábbi sportrendezvényhez hasonlóan – hozzájárul a 
települési közösség identitástudatának erősödéséhez. 

A „Legszebb konyhakertek” szintén egy olyan országos megmérettetés, melyhez a város 
csatlakozott. Bár a korábbi példák is egyértelmű kapcsolódást jelentenek a virágos város 
versenyhez a környezetvédelem és környezettudatosság révén, a konyhakertek versenye 
esetében ez még közvetlenebb. A rendezvény sikerét jelzi, hogy 2017-ben már az ország 366 
településéről több mint 16.000 kertművelő vett részt a programban. A közvetlen célok mellett 
itt a lakossági kertgazdálkodás ösztönzése kap fontos hangsúlyt, amely révén a 
konyhakertművelő kultúra megőrzése, felélénkítése, a gyakorlat újjáélesztése is cél. A 
versenyben való részvétel erősíti a lakosság kapcsolatát a kertműveléssel, régen elfelejtett, 
vagy nem is ismert gyakorlati tapasztalatok megszerzéséhez segíti hozzá a helyi lakosokat. 
Mindezzel természetesen hozzájárul a környezethez, természethez fűződő kapcsolatok 
erősödéséhez is. 

2018-ban immár 8. alkalommal kerül megrendezésre a városban a gyermekek népszerű 
kertépítő versenye, az „Apró kezek-csodakertek” rendezvény, amelyről korábban már 
szóltunk. E fejezetben azért emeljük ki, mert az egyik legpozitívabb és egyben legértékesebb 
kezdeményezés a környezeti nevelés terén, és hosszú távú hatásait sem lehet kétségbe vonni. 
A korai gyermekkorban kialakított kötődés a környezet védelméhez elengedhetetlen 
napjainkban, emellett a közös munka az alkotás örömét is megadja a kisgyermekeknek. 

 

- Városmarketing 

Az, hogy 2016-ban Mosonmagyaróvár képviselhette Magyarországot az Entente Florale 
Europe nemzetközi környezetszépítő versenyen, rengeteg munka, szervezés, több éves 
tudatos tervezés eredménye. Amikor a sikerhez vezető út legfontosabb lépcsőit keressük 
annak érdekében, hogy az itt működő gyakorlatot más is hasznosítani tudja, külön ki kell 
emelni az átgondolt városmarketing feladatokat és konkrét tevékenységeket.  

Mivel a kihívás óriási volt, a kapcsolódó feladatok szinte áttekinthetetlenek, a város 
szakemberei számára egyértelmű volt, hogy csak a közösség mozgósításával lehet eredményt 
produkálni a rendelkezésre álló rövid idő alatt. A vezetők stratégiai feladatként tűzték ki az 
imázsépítést: arcot, személyiséget kellett adni a városnak és megváltoztatni a város iránti 
attitűdöt. A nemzetközi zsűri ezt a tevékenységet külön kiemelte és méltatta értékelése során. 
Az első feladatként olyan „hívószóra” volt szükség, amely amellett, hogy jól hangzik, pozitív is, 
emellett valós és könnyen elfogadható üzenetet hordoz, mellyel könnyű azonosulni. Erre a 
célra a „VIRÁGZÓ VÁROS MOSONMAGYARÓVÁR” szlogen lett kiválasztva, amely ma is 
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megjelenik a városhoz kötődő plakátokon, programismertetőkön. A szlogenhez a várost 
megfelelően szimbolizáló emblémát és képeket kellett választani, amellyel együtt az abban 
rejlő üzenet már erőteljesebb tartalmat hordozhatott: ezzel megkezdődhetett a márkaépítés. 
Az embléma megjelent szóróanyagokon, ajándéktárgyakon, a fotóval kiegészítve a 
sajtóanyagok állandó díszítője lett. A kialakított márkajegyeket el kellett juttatni a 
lakossághoz: az óriásplakátok mellett a kép megjelent térburkolaton is, elősegítve ezzel a 
helyiek tájékozottságát és azonosulását a megfogalmazott célokkal és támogatva ezzel a 
közös feladatvállalást. Emellett az „üzenet” eljuttatásának számos egyéb módját is alkalmazta 
a város, mégpedig célcsoport specifikusan. Alkalmazták a fórumok és rendezvények eszközét, 
a lakosság mellett a városrészi és egyéb civil szervezetek bevonása érdekében. A családok 
irányába a nyomtatott média eszközét, a nagyvállalatok felé az elektronikus média, a kis- és 
középvállalatok felé a nyílt és személyes levelek módszerét választották. A médián keresztül 
sugárzott imázsfilm, valamint az óriásplakátok mindenki számára tudatosították, hogy a város 
milyen feladatot vállalt. 

A fentiek mellett a márka megismerésében és az elfogadtatásban további szerepet vállaltak 
az önkormányzati cégek, melyek tájékoztató tábláikon (pl. parkolási rend) is megjelenítették a 
„VIRÁGZÓ VÁROS MOSONMAGYARÓVÁR” emblémát és szlogent, de a vállalkozók 
segítségére is számíthatott a város: az üzletekbe eljuttatott, emblémával ellátott matricákat 
számos kereskedő és szolgáltató elhelyezte a bejáraton, vagy éppen az üzlet ablakán. 
Ugyanezt számos helyi lakos is megtette a gépkocsira kihelyezett matrica segítségével. 

A tudatos márkaépítés további eszközeként a helyi-térségi nyomtatott orgánum, a Lajta Press 
52 héten át közölt cikkeket az eseménnyel kapcsolatban, de a Mosonvármegye is közölt 
cikkeket havonta, illetve, eseményekhez kötődően, a Kisalföld című megyei lap, valamint a 
Városi Televízió is közölt cikket, riportot a „virágzó városról”. Kiegészítette mindezt a 
folyamatos polgármesteri kommunikáció a város honlapján, illetve a közösségi médiában is. 

A kampány hatása egyértelmű volt: a helyi értékelések szerint a „célcsoportok” azonosultak a 
„márkával”, azaz mind a lakosság, mind a civil szervezetek és a cégek jelentős része is 
szívesen vállalt feladatot abban a munkában, amely a fentebb látott módon került 
bemutatásra az emberek számára.  

 

- Feladatmegosztás  

Korábban már részletesen szóltunk a Városüzemeltető és Fenntartó Kft., valamit a 
Dzsungelország Kft. szerepéről a közterületek kialakítása terén. E helyen mindössze azt 
kívánjuk hangsúlyozni, hogy a megfelelő munkaszervezés és feladatmegosztás, a cél 
érdekében megkötött átgondolt szerződések igen fontos elemét képezték a sikernek. Ehhez 
természetesen szükség volt a megfelelő koordinációra, valamint olyan cégekre és 
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cégvezetőkre, akik pozitívan és konstruktívan álltak a feladat megvalósításához, emellett 
pedig a vonzó város kialakítását is szívügyüknek tudták tekinteni. 

 

- A környezetvédelem bekapcsolása 

Az Entente Florale Europe nemzetközi környezetszépítő verseny nem egyszerű „virágos 
verseny”, ahogyan ezt többször is kiemeltük. Természetesen nagy jelentősége van a közvetlen 
hatásoknak: a megszépült közterületek elégedetté teszik a lakosokat, vonzó környezetet 
jelentenek a családoknak, cégeknek. A verseny üzenete azonban ennél sokkal több és ezt a 
vonalat is kiválóan átadta a mosonmagyaróvári projekt: a környezet védelme, a 
környezettudatos gondolkodás és nevelés, a javainkkal való megfelelő és fenntartható 
gazdálkodás gondolatainak terjesztése és elültetése a mindennapi gondolkodásban hosszú 
távon legalább annyira fontos cél volt, mint a település arculatának megszépítése.  

A gondolat, bár egyszerűnek tűnik, hosszú távú gondolkodást és fokozatosságra épülő 
stratégiát igényel. A lakosságnak el kell fogadnia, hogy ahol él, az a saját környezete, amely 
gyermekei és unokái lakóhelye is lesz, amelyre vigyázni kell. Régi, rossz beidegződéseket kell 
megszüntetni (csikkek eldobása, szemetelés, hulladék gyűjtésének módszere, stb.) és 
helyükbe új értékeket helyezni. 

 

9.3. Az adaptálhatóság előfeltételei 

Az adaptálhatóság feltételeit átgondolva végig kell tekinteni azokon a részben már 
ismertetett feltételeken, amelyek egy település számára a versenyen való induláshoz 
szükségesek. Ezek között vannak olyanok, melyek viszonylag könnyen megvalósíthatóak és 
vannak olyanok is, amelyek elérése hosszú éveket vehet igénybe.  

 

- a minőségi lakókörnyezet kialakítására vonatkozó hosszú- és középtávú távú 
tervek elkészítése 

Valamennyi áttekintett példa jól mutatta, hogy a sikeres településeken tudatos tervezés folyik. 
Nem csak építészeti, hanem stratégiai értelemben is. A jól szereplő települések széles körű 
szakmai tervekkel is rendelkeznek, köztük a környezetvédelem, valamint a közterület és 
zöldfelület fejlesztés témája és a településképi közös arculat kialakítása (TAK) természetesen 
kiemelt fontosságú. 

 

- vezetői és szakértői szerepvállalások 

Megfelelő vezető nélkül a minőségi településfejlesztés nem tud működni. A szerepet 
felvállaló politikai vezetőknek át kell látniuk, hogy egy-egy választási ciklusnál hosszabb 
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időben kell gondolkodniuk és el kell fogadniuk azt is, hogy a település és lakossága 
érdekében a hosszabb távú gondolkodás sokszor felülírhat politikai érdekeket is. Emellett 
olyan vezető szakemberekre is szükség van, akik át tudnak ívelni megbízatásuk és 
elhivatottságuk révén hosszabb időszakot is.  

 

- a település alapvető adottságai 

A települések rendelkeznek egy adott pillanatban jellemző fejlettségi szinttel, ami nagyon sok 
módon mérhető és értékelhető. A mi esetünkben a településkép, a közterületek és 
zöldfelületek minősége a leginkább meghatározó, így a városok és falvak esetében is van 
jelentősége a fekvésnek, elhelyezkedésnek (természeti környezet, folyó, víz közelsége, stb.), a 
tradicionális városszerkezetnek, a meglévő építészeti örökségnek. Ezek olyan adottságok, 
amelyek sajnos nem teremtenek egyenlő indulási alapot minden település számára, vagy 
fordítva nézve a dolgot: egyes településektől sokkal több tennivalót kívánnak meg.  

 

- a helyi társadalom nyitottsága, érzékenysége a lakókörnyezeti fejlesztésekre 

A helyi társadalom részvételének fontosságát többször is hangsúlyoztuk. Maga a részvétel 
azonban csak akkor lesz biztosítható, ha a település vezetése megfelelően kommunikál a 
lakossággal és a lakosság részéről ez nyitott fülekre talál.  

Talán ez az az alapvető előfeltétel, melynek megléte, vagy hiánya a legérzékenyebben hathat 
a jó gyakorlat tényleges alkalmazására. (Lásd következő alfejezet!) A környezeti értékek 
megbecsülését és védelmét, a saját lakókörnyezettel kapcsolatos igényesség kultúráját 
tanulni szükséges. A mai gyermekek egy része számára már adott ez, azonban a felnőtt 
generációk jelentős része számára még egyáltalán nem evidencia. Hiányoznak a 
gyermekkorban elsajátított rutinok, felnőttként elfogadni és alkalmazni új rendszereket pedig 
nem mindig megy azonnal. Egy példát említve csak: időre van szükség, míg a lakótelepi 
társasházakban is bevezethető lesz a szelektív hulladékgyűjtés – ennek fizikai korlátai is 
vannak több esetben – és még hosszabb időre, míg ezt mindenki kötelességének is fogja 
érezni. Az alapvető szemléletbeli változások hosszú időt igényelnek, ezért van szükség már 
gyermekkorban megkezdeni a környezeti nevelést. 

 

- a megfelelő intézkedések kiválasztása 

Egy település egyedi helyzetétől függően, a különböző lehetséges tevékenységekre és 
feladatokra eltérő hangsúlyt kell fektetni. A mosonmagyaróvári példa alapján azt láthattuk, 
hogy az első és legfontosabb feladat a rendelkezésekre álló erőforrások felmérése, valamint – 
az elérni kívánt cél és állapot tükrében – a szükséges feladatok és tevékenységek összeállítása 
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volt. Az ő példájuk azt mutatta, hogy vannak területek, ahol egy meglévő, jó gyakorlatot kell 
folytatni és továbbfejleszteni és van olyan terület, ahol szinte a nulláról kell indulni. Az elsőre 
jó példa maga a közterületek gondozása, fejlesztése, amely részben már rutinként zajlott a 
városban. A másodikra pedig a városmarketing tevékenység emelhető ki. Bár ennek is 
megvoltak a kezdő lépései, abban az összetett formában, ahogy végül alkalmazásra került, 
korábban nem volt ismert a településen.  

Az egyes településeken más-más szükségletek jelenthetnek problémákat. A megfelelő 
intézkedések összeállításakor hangsúlyt kell arra fektetni, hogy felismerésre kerüljenek az 
erősségek, és felszínre kerüljenek a hiányok is. 

 

- alkalmas helyi közterület üzemeltető és fenntartó szervezet 

Nem csak a részletesebben vizsgált mosonmagyaróvári, de Dunakiliti és Gyula példája is azt 
mutatja, hogy a „kell egy csapat” jelszó mögött ott kell állnia egy komoly referenciákkal 
rendelkező cégnek. Fontos, hogy megfelelő humánerőforrás kapacitással rendelkezzen, 
beleértve a vezetést, irányítást és a szakmunkát is. És az is elengedhetetlen, hogy 
rendelkezzen a szükséges gép- és eszközállománnyal, mellyel az elvégzendő munka 
mennyisége megtöbbszörözhető. 

 

- pénzügyi feltételrendszer  

Utolsóként szerepeltettük, de sajnos meghatározó ereje van a rendelkezésre álló pénzügyi 
erőforrásoknak. A kérdés persze itt is összetett. Gyula és Mosonmagyaróvár példája is azt 
mutatja, hogy több mint egy évtizedes fejlesztés sorozat áll a sikeres szereplés mögött. A 
települések számos korábbi pályázati forrás állítottak az ügy szolgálatába, köztük jelentős 
Európai Uniós támogatást is. Természetesen nem a virágos versenyen való részvételre 
pályáztak, de településfejlesztési projektek tartalmilag sokszor hordoztak olyan elemeket, 
amelyek nagyszerűen illeszkedtek ahhoz a fejlesztési logikához, amit a virágos verseny is 
megkövetelt. A pénzügyi feltételek egy-egy település esetében nagyrészt függnek attól, hogy 
az adott város, vagy falu a belépés, azaz a versenyre való felkészülés mely stádiumában van. 
A korábban már kiemelt tervezésnek arra is ki kell térnie, hogy milyen ütemben, milyen szintű 
fejlesztést kíván megvalósítani egy település. 

Ugyancsak függ a szükséges ráfordítás összege attól, hogy milyen konkrét célt és kapcsolódó 
feladatokat, tevékenységeket határoz meg egy település. És, nem utolsó sorban, 
meghatározó a település mérete, illetve annak a területnek a kiterjedése, amelyet fejleszteni 
kíván a versenyen való jó szereplés érdekében. 
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9.4. Az adaptálhatóság korlátai 
A jó példa átvételének számos korlátja lehet, melyek közül bármelyik hiánya lehetetlenné 
teszi, de legalábbis nagymértékben megnehezítheti annak adaptálását. Az alábbiakban a 
legfontosabb és leginkább problematikus korlátokat igyekszünk bemutatni. 

 

- A tervezés hiánya 

Tervezésen ezen a helyen egyszerre értjük a stratégiai tervezést – azaz a közepes és hosszú 
távú célok és feladatok rögzítését – a műszaki tervezést, amely egyben a költségek 
meghatározásához is elengedhetetlen. 

Stratégiai tervezés hiányában nem határozhatóak meg azok a célok, legfontosabb lépések, 
feladatok, amelyek rögzítik az elérendő állapotot és annak időpontját, illetve az oda vezető út 
fontosabb mérföldköveit.  

A műszaki tervezés bevonása már a korai előkészítési időszakban is javasolt, hiszen előzetes 
költségbecslések is csak így készíthetőek. 

 

- Pénzügyi feltételek teljesítése 

Amennyiben megszületik a szándék egy település részéről a virágos versenyhez való 
csatlakozással kapcsolatban, az első felmerülő kérdés mindenki részéről az, hogy mennyibe 
fog kerülni. Szeretnénk ismét hangsúlyozni, hogy ez a kérdés nagymértékben függ a kiinduló 
és elvárt állapotoktól, tehát nehéz általánosítani a téma vonatkozásában. Ami viszont lényegi 
mindenki számára: a rendelkezésre álló és mozgósítható források egyértelmű számbavétele 
szükséges ahhoz, hogy a megálmodott, ideális kimenet ne haladja meg egy város, vagy falu 
teljesítőképességét. 

 

- A megfelelő összefogás hiánya 

Valamennyi korábban bemutatott példa alapján egyértelműsíthető, hogy a helyi összefogás 
kiemelt fontosságú a célok elérése érdekében. Ideális esetben a településen működnek olyan 
civil szervezetek, amelyek támogatni tudják a városvezetést a lakosság „mozgósításában”, 
programok szervezésében, stb. Ideális esetben a lakosság is rendelkezik olyan szintű 
„környezeti érzékenységgel”, amely hozzásegíti ahhoz, hogy egy ilyen programot 
támogasson, sőt, aktívan részt is vegyen benne. Mindehhez még kapcsolódnia kell a 
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megfelelő vezetésnek, amely irányítani képes a helyi akciókat, az összefogás élére tud állni, és 
alkalmas arra is, hogy további cégeket, támogatókat tudjon maga és a város mellé állítani. 

Amikor a jó példa adaptálhatóságának korlátairól beszélünk, figyelembe kell venni a 
versenyen indulni szándékozó település kiinduló állapotát és azt a helyzetet, állapotot, 
amelyet el kíván érni. E két szempont tükrében lehetséges megállapítani azt, hogy egy hazai, 
illetve nemzetközi megmérettetésre milyen feltételek teljesítése esetén kerülhet sor. 

Ugyancsak számba kell venni azokat a korlátokat, amelyek kizárják, vagy legalábbis 
megnehezítik a részvételt és a szereplést. A fentebb felsorolt három szempont gyengesége, 
vagy hiánya sajnos komoly korlátokat jelenthet és – véleményünk szerint – átgondolásra 
készteti azokat a településeket, amelyek ezek hiányában a versenyen való indulásban 
gondolkodtak. 

 

9.5. A jó gyakorlat bevezetésének javasolt menetrendje 

A jelen projekt keretében korábban elkészült, „Települési hulladékmenedzsment” című 
tanulmányban a feladatok ütemezett végrehajtását támogató települési szintű akcióterv 
elkészítését javasoltuk. A dokumentum alapvető funkcióját tekintve rögzíti a bevezetés 
menetrendjét, lépéseit, iránymutatást nyújt a lebonyolítást illetően, továbbá útmutatást nyújt 
a bevezetés sikerességének visszaméréséhez. A projekt megvalósítás eddigi tapasztalatai 
alapján az akcióterv továbbfejlesztése két irányban szükséges. Egyrészt az adott témakörhöz 
– jelen esetben a virágos város tematikához – illeszkedve specifikálnunk kell a dokumentum 
felépítését, másrészt egy részletesebb módszertani útmutató összeállításával segítenünk kell 
az akcióterv elkészítésében közreműködő települési szakemberek munkáját. Utóbbi 
összeállítása során – alapvetően terjedelmi okokból – nem törekedtünk az akcióterv 
elkészítésének teljes körű áttekintésére, ugyanakkor mindenképpen ki kívántuk emelni a 
munkafolyamat legmeghatározóbb lépéseit, fázisait. 

A következő táblázatban tehát a virágos város témakörhöz kapcsolódva rögzítjük az akcióterv 
főbb elemeit, azzal a megkötéssel, hogy iránymutatásnak tekintendők és ennek megfelelően 
a későbbiek során módosulhatnak, bővülhetnek. A táblázat baloldali oszlopában az akcióterv 
egyes fejezeteinek címét rögzítjük, míg a jobb oldalon röviden összefoglaljuk a későbbiekben 
kialakítandó tartalomra vonatkozó elvárásokat. 
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Az Akcióterv egyes fejezetei Az egyes fejezet tartalmi elemei 

1. Célok bemutatása 

A virágos város tematikán túl mutató hosszú távú 
cél rögzítése, valamint a konkrét tematikához 
kapcsolódó (pl. Virágos Mosonmagyaróvár v2. 
stb.), és a konkrét beavatkozásokkal elérendő 
közép-, valamint rövidtávú célok szöveges 
bemutatása. 

Javasolt legalább egy hosszú távú-, illetve 1-2 
közép- és rövidtávú célkitűzés rögzítése, majd 
tartalmának bemutatása. 

2. A legjobb gyakorlat bevezetésével 
érintett település társadalmi gazdasági 
helyzetének rövid áttekintése 

Az érintett település alapvető társadalmi-
gazdasági mutatóinak rögzítése, elemzése 
idősoros adattömeg alapján (használandó a KSH 
adatbázisa). Legfontosabb mutatók (zöldfelületek, 
parkok kiterjedése, lakások száma, lakosság 
alakulása, a településüzemeltetésben dolgozók 
számának alakulása, évente kiültetett virág 
mennyiség stb.). 

3. A bevezetendő legjobb gyakorlat 
bemutatása 

A jó gyakorlathoz kapcsolódó korábbi 
tapasztalatok (pl. Virágzó Város stb.), a konkrét 
gyakorlathoz kapcsolódó esetleges korlátok 
(finanszírozási lehetőségek, EU-s források 
rendelkezésre állása stb.) bemutatása. A 
bevezetés egyes lépéseihez kapcsolódó szakmai 
tartalom (előkészítés, megvalósítás, utánkövetés) 
rögzítése. 

4. A végrehajtás ütemezésének rögzítése 

A fent bemutatott egyes lépések időbeli 
ütemezése táblázatos formában, a kezdő és záró 
időpontok meghatározása GANTT diagram 
készítésével. 

5. A monitoring mutatók és a mérés 
eszközrendszerének definiálása 

A konkrét jó gyakorlathoz kapcsolódó 
eredménymutatók meghatározása a SMART 
kritériumok szerint. Legalább 1 darab eredmény 
(pl. közösségi programokba bevont helyi 
lakosság száma – fő), és 1 darab output indikátor 
(pl. évente kiültetett virágok száma – db) 
meghatározása szükséges, konkrét célértékkel. 



 
 

 58 

6. Kockázatok és hatások áttekintése 

A jó gyakorlat bevezetésére kiható kockázatok, 
valamint a bevezetésével elért hatások szöveges 
bemutatása szükséges, táblázatos formában. 

A kockázatok bemutatásánál kiemelten szükséges 
kezelni a környezeti- és fenntarthatósági 
szempontokat, míg a hatások kapcsán a hangsúly 
a környezeti-társadalmi aspektuson van. 

7. A finanszírozás keretei 

A jó gyakorlat bevezetésének pénzügyi hátterét 
mind bevételi, mind kiadási oldalról értékelni 
szükséges. Feltárandó az érintett önkormányzat 
pénzügyi helyzete, továbbá az átvett tevékenység 
költség vonzata, különös tekintettel az 
anyagköltségre és a személyi költségekre. 
Javasolt megvizsgálni, hogy az átvett jó gyakorlat 
milyen módon finanszírozható (EU-s források, 
piaci bevételek, önkormányzati saját forrás stb.) 

8. Szervezeti háttér, felelősségi rendszer 
bemutatása 

A jó gyakorlatok sikeres bevezetésének záloga a 
megfelelő humánkapacitás rendelkezésre állása. E 
fejezetben a lebonyolításért felelős szervezet 
kompetenciáinak áttekintése, a felelősségi körök 
meghatározása történik meg. 

4. táblázat: Akcióterv sablon (Forrás: saját szerkesztés) 

A fenti dokumentum tartalmi felépítése minimum követelményként került meghatározásra. 
Ahogy azonban korábban jeleztük, az egyes települések specifikus igényeinek megfelelően, 
adott esetben a struktúra bővíthető, módosítható. 

Következő lépésként az akciótervek elkészítését módszertani jellegű észrevételekkel kívánjuk 
segíteni. Rögzítettük, hogy az akcióterv elsődleges szerepe a feladatok megfelelő ütemezése, 
a lebonyolítás kereteinek rögzítése, továbbá az elért eredmények monitoringjához szükséges 
kritériumrendszer kialakítása. Ennek megfelelően az alábbi észrevételeket, javaslatokat 
fogalmazzuk meg a majdani akcióterv elkészítése kapcsán: 

 

1. A célrendszer definiálása 

Az egyes településeken elkészítendő akcióterv – a településen korábban elkészített 
megalapozó stratégiákhoz illeszkedve – top-down struktúrában rögzíti a település hosszú 
távú céljait. E célokhoz illeszkednek azután azok a beavatkozások, melyek már konkrét 
tevékenységekre lebontva alapozzák meg az egyes projekteket. 
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A hosszú távú célkitűzés általában egy korábban definiált jövőkép eléréséhez kapcsolódó 
komplex célkitűzés, mely minden – a település egészét lefedő – részterület kapcsán 
megfogalmaz aktív hozzájárulásokat. A hosszú távú célkitűzés megfogalmazásának 
nyelvezete már előkészíti, megalapozza a középtávú célkitűzések meghatározását. A település 
téma specifikus középtávú céljai optimálisan 2-4 éves19 időtávban rögzítik azokat a tematikus 
célkitűzéseket, melyek teljesülésével az akcióterv tartalma realizálható. 

 

2. A tevékenységek meghatározásának főbb szempontjai 

Az akciótervek a hosszabb távú stratégiai dokumentumokkal (pl. településfejlesztési 
stratégiák, fejlesztési koncepciók, gazdasági programok stb.) szemben rövidebb, 2-4 éves 
időtávban rögzítik a tervezett tevékenységeket, valamint az ezekhez rendelt 
eredménymutatók (indikátorok) elvárt célértékeit. Ebből adódóan a legjobb gyakorlat 
bevezetéséhez kapcsolódó tevékenységek meghatározásánál szem előtt kell tartani a 
megvalósítás rövid időkeretét (max. 12 hónap), valamint azt, hogy az egyes tevékenységek 
szervesen egymáshoz illeszkedve a korábban rögzített célokkal összhangban az elvárt 
eredmények – indikátor célértékek – elérését biztosítsák. A tevékenységek időkeretének 
meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy az adott részfeladat lebonyolítása milyen 
mértékű tervezést és előkészítést igényel, adott esetben milyen külső – pl. humán-, pénzügyi-
, stb. – erőforrások bevonása szükséges a megvalósításhoz. 

 

3. A monitoring rendszer kialakítása, az indikátorok körének meghatározása 

A helyesen definiált mutatószám rendszer alapvetően alkalmas a program/projekt által elért 
eredmények rögzítésére. Ahhoz, hogy az indikátorok egy működő struktúrába illeszkedjenek, 
nélkülözhetetlen egy olyan értékelési/monitoring rendszer meghatározása, mely alapvetően a 
feladatok tervezését támogató alkalmazás, ám egyúttal alkalmas a program monitoring 
mellett az egyes program elemek finomhangolására, szükség esetén tartalmi újratervezésére 
is.  

A rendszer éppen ezért megfelelő egyrészt az adatok rendszerezett gyűjtésére, másrészt 
alkalmas a különböző mutatószámok összehasonlítására is. 

                                                   

19 Barakonyi Károly: Stratégiai tervezés, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, (Budapest, 2012, online változat 
oldalszámozás nélkül). A szerző a vállalati stratégiai tervezés keretében az 1-3 éves időtávra javasolja nevesíteni a 
középtávú célokat, a hazai tapasztalat ugyanakkor a településfejlesztés esetében a 2-4 éves megvalósítási 
időszakot teszi reálisabbá. 
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Az indikátorok tervezésekor az Európai Uniós programok tervezése során alkalmazott, 
úgynevezett „SMART” kritériumrendszert javasoljuk figyelembe venni20. Az öt jellemző 
(Specific: a mért tényezőre jellemző; Measurable: mérhető; Available: hozzáférhető, elérhető; 
Relevant: releváns, lényeges; Time: időtől függő) mentén definiált mutatók így alkalmasak 
lehetnek a kimeneti értékek akkurátus mérésére: 

Fenti jellemzők mellett az indikátoroknak biztosítaniuk kell a megfelelő érzékenységet is, 
vagyis képesek kell, hogy legyenek konkrét beavatkozások eredményeinek, a kisebb 
változások, hatások mérésére is.  

Emellett fontos jellemző az összehasonlíthatóság: az indikátoroknak biztosítaniuk kell az 
értékek összehasonlíthatóságát a települési szinten megvalósuló projektek között, elősegítve 
így a program hatékonyság mérését. Végül fontos tulajdonság az érthetőség: az 
indikátoroknak minden felhasználó számára könnyen értelmezhetőnek kell lenniük.  

 

4. A kockázatok kezelése 

Amint arra korábban utaltunk, a jó gyakorlat bevezetését célzó tevékenységek kapcsán 
szükséges felmérni a megvalósítás kockázatait. Az előzőekben nevesített környezeti- és 
fenntarthatósági szempontok mellett természetesen a jogi-, pénzügyi-, valamint gazdasági-
pénzügyi természetű kockázatok, valamint ezek hatásának felmérése is szükséges. Az alábbi 
táblázat egy a fentieket szem előtt tartó kockázatkezelési stratégiát mutat be 

Kockázati tényező 
megnevezése 

Bekövetkezés 
valószínűsége 

(1-7-es skálán) 

Hatása a fejlesztésre 

(1-7-es skálán) 

A kockázati tényezők 
kivédését célzó 
beavatkozások  

Kockázat 1    

Kockázat 2    

5. táblázat: Kockázatkezelési stratégia (Forrás: saját szerkesztés) 

A kockázat felmérés és a kockázatkezelési stratégia elkészítésének bevett módszertana szerint 
a fentieknek megfelelően csoportosított kockázati elemek nevesítését követően sor kerül az 
adott kockázat felmerülési valószínűségének meghatározására egy 1-7-ig terjedő skálán. Az 
adott kockázati tényező által kifejtett hatások felmérése ugyancsak szükséges, ennek 
mértékét szintén egy 1-7-ig terjedő skálán lehet jelölni. 

                                                   

20 Tapasztó Dénes, Tóth Róbert, Tapasztó Ildikó, Szilágyi Ferenc, Pajzos Csaba: Metodológia – Módszertani 
dokumentum a projektek eredményességének javítása, a hatékony forrásfelhasználás és a 2014-2020-as 
programozási időszakhoz kapcsolódó felkészülés támogatása érdekében (TERRA projekt, 2013, 77. old.) 
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A kockázatelemzés stratégiai eleme az egyes kockázatokhoz kapcsolódó beavatkozások 
meghatározása, mely két irányú – proaktív és aktív – lehet. Proaktív beavatkozások 
meghatározásával az egyes kockázati tényező bekövetkezési valószínűségét kívánjuk 
csökkenteni. Erre klasszikus példa lehet – társadalmi kockázatként – a konkrét fejlesztéssel 
szembeni esetleges lakossági ellenállás minimalizálása oly módon, hogy a különböző 
véleményeket már előzetesen artikuláljuk és a konkrét javaslatok beépítésre kerülnek a 
megvalósítási stratégiába. Az ilyen típusú beavatkozás tehát megelőző jellegű. Az aktív típusú 
beavatkozás ugyanakkor reflektál a kockázat hatására, azt kezelni hivatott, ilyen módon a 
tényleges hatás minimalizálására törekszik. Ilyen típusú – jellemzően a projekt 
fenntarthatóságára kiható – kockázat adott település lakosságszámának folyamatos 
csökkenése. Ebben az esetben a város döntéshozói a település versenyképességének 
javításával, az ott elérhető szolgáltatások valamint a lakókörnyezet tudatos minőségi 
fejlesztésével erősíthetik településük vonzerejét. 

 

9.6. Együttműködés és kapcsolat 

A 2018. június 6-án és 7-én, Mosonmagyaróváron megrendezett workshopon áttekintésre 
kerültek a lehetséges jövőbeli mentoring tevékenység potenciális témakörei is, melyek az 
alábbiak voltak: 

 Helyi lakosság mozgósítása, környezetre érzékeny közösség építés céljából 
 Környezeti feladatok, környezet szépítés  
 Környezettudatosság, környezeti nevelés erősítése  
 Növények és zöldterületek kezelése, szakmai tapasztalatcsere, helyszíni tanácsadás, 

figyelembe véve a „Virágos Magyarország” verseny során figyelembe veendő bírálati 
és értékelés szempontokat az adott mentorálandó településen. 

A fenti témákban a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. szakemberei nyújtanak majd segítséget 
a mentorálásra jelentkező településeknek. A Kft.-nél a feladat kapcsán a cég alábbi 
munkatársa, illetve a Kft. felkérésére és összhangban a „Virágos Magyarország” verseny 
lebonyolításában jelentős tapasztalattal rendelkező mosonmagyaróvári önkormányzat 
dolgozója került nevesítésre: 

Név Beosztás E-mail: 

Nagy Attila Parkfenntartási csoportvezető nagy.attila@vuf.hu 

Németh Andrea  Városfejlesztési referens nemeth.andrea@mosonmagyarovar.hu. 
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 A rendezvény házigazdái jelentős lépéseket tettek a környezeti feladatok ellátásában. 
Ezen belül számos témakör területén komoly fejlesztések állnak a hátuk mögött, a 
hulladékgazdálkodástól a közterületek rehabilitációján keresztül a parkgondozásig. 
Példaértékű és követendő az ehhez kapcsolódó partneri tevékenységük is. 

 A környezettudatosság és környezeti nevelés kapcsán elért eredmények ugyancsak 
vonzóak voltak a résztvevő települések számára. A lakossági részvétel és a gyermekek 
bevonása a tevékenységekbe különösen felkeltette a résztvevők érdeklődését. 

 Mosonmagyaróvár közterületei, zöldfelületei jelentős átalakuláson mentek át az 
elmúlt évek során. A kapcsolódó fejlesztések révén – bár természetesen nem ez az 
egyetlen ok – a település vonzereje erősödött, s ez megmutatkozik a lélekszám 
növekedésében is.  

A fentebb felsorolt mentorálási lehetőségek, mint témakörök több település érdeklődését is 
felkeltették és az egyeztetések eredményeképpen két olyan település jelentkezett, amelyek 
rendszeres részvevői a versenynek (Kimle és Kunsziget), és a mentorálás hozadékaként 
további sikereket, fejlődést kívánnak elérni a település szépítés területén. A harmadik 
mentorálandó település, Abda hosszútávú tervei között pedig a település szépítése, mint 
stratégiai célkitűzés szerepel, amelynek egyik fontos eleme lehet a „Virágos Magyarország” 
versenyben való részvétel és szereplés. 

 

 Jelen fejezetben kísérletet tettünk egy olyan konkrét módszertani eszközrendszer 
meghatározására, amely segíthet a projekt partner településeknek az adaptálható jó 
gyakorlatok átvételében. Előzetesen hazai példák bemutatásával a virágos város 
versenyre való sikeres felkészülés legfontosabb mérföldköveit és előfeltételeit 
határoztuk meg. Ez utóbbiak közül kiemelendő a hosszú távú tervezés és építkezés, a 
környezettudatos szemlélet, a társadalmi és lakossági összefogás, a feladatmegosztás, a 
felelős irányítás és mindenekelőtt a rendezett, tiszta és virágos települési környezet 
szeretete.  

A fejezetben bemutattuk a tudatos fejlesztésközpontú stratégiai tervezés és hosszútávú 
gondolkodás fontosságát, vagyis azt, hogy építeni szükséges az erősségekre és 
orvosolni szükséges a legfontosabb hiányokat – a helyi lakosság érdekeinek 
megfelelően. Külön hangsúlyoztuk a jól kitalált és megvalósított városmarketing 
eszközök egyértelmű alkalmasságát a közösségi összefogás ösztönzésére.  

Mindezek mellett a fejezetben részletesen kitértünk a jó gyakorlatok bevezetésének 
menetrendje kapcsán a konkrét feladatok ütemezésére, az esetleges célok és a 
kapcsolódó mutatószámok meghatározására. Konkrét útmutatás gyanánt pedig 
javaslatot tettünk egy, a feladatok lebonyolítását támogató akcióterv lehetséges 
felépítésére, az ehhez szükséges együttműködési és partnerségi kapcsolatok 
feltérképezése mellett.  
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Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 42/2017.(XII.18.) 
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A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. honlapja (https://vuf.hu/) 
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Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési 
Szabályzata 

Virágzó város Mosonmagyaróvár” program szakmai anyaga 

Virágzó Város prezentáció – Dr. Árvay István polgármester előadásának anyaga 
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Mellékletek 
 

A 2018. június 4-én a Virágzó Város Mosonmagyaróvár projekt szakembereivel 
készített interjú kérdései 

 

1.) Mi jelentette a legnagyobb kihívást az előkészítés során? 

 

2.) Mi jelenti a legnagyobb kihívást a fenntartás során? 

 

3. A civil szervezetek aktivitását hogyan ösztönözték? 

 

4.) Milyen stratégiai tervek alapozzák meg a város fejlesztését ezen a területen?  

 

5.) Vannak-e újabb, tervbe vett fejlesztések? 

 

5.) A fentiek között van-e olyan új beruházás, amit más településen/területen is alkalmazni 
lehet? 

 

6.) Azonosítottak-e be olyan máshol bevált jó hazai vagy nemzetközi gyakorlatot, amit jó 
példaként vettek figyelembe? 

 

7.) Melyek a legfontosabb helyi partner szervezetek, cégek? Mi az együttműködés tárgya? 
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