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Kiindulópont

• Adósságátvállalás az önkormányzatoktól

• Gazdaságélénkítési feladatok

• Hiányzó kompetenciák(?)

• Képzési program kidolgozása



Önkormányzati és vállalkozói igényfelmérés

• Kik a projekt által leginkább érintett szereplők, 

• Milyen a vizsgált szereplők felkészültsége, gyakorlati tapasztalata a 
gazdaságfejlesztési feladatokban, 

• Hogyan értékelik egymást az egyes szereplők, 

• A gazdaság mely területein rendelkeznek (akár jó, akár rossz) 
tapasztalatokkal, illetve melyek azok a legsikeresebb gyakorlatok (best
practice), melyet a leginkább hasznosnak vélnek, 

• Mire van szükségük a helyi gazdaságfejlesztés eredményes 
végrehajtásához, melyek a szükséges kompetenciák, 

• Mi az érintettek eddigi együttműködési gyakorlata, ennek eredményei? 



Képzés tartalma és formája

• Milyen területeken, milyen mélységű ismeretekre van szüksége az 
érintetteknek, 

• Melyek az együtt és melyek a külön-külön átadandó ismeretek, 

• Az egyes résztvevők (önkormányzati munkatársak, vállalkozók, 
érdekképviseleti szervezetek tagjai) milyen formában és mennyi 
képzést kapjanak, 

• Milyen ismereteket, kompetenciákat kell képzés keretében oktatni, és 
milyen időtartammal? 



Érintettek

• A helyi kormányzati szektor: főleg a helyi kormányzatok vezetése és 
gazdasági intézményeinek képviselői. 

• Az üzleti szféra: vállalkozások és szervezeteik (kamarák, vállalkozói 
szövetségek, szakmai testületek) képviselői. 

• A tudástranszfer intézmények: közép- és felsőoktatási intézmények, 
szakképzés, átképző intézmények, technológia-transzfer szervezetek 
képviselői. 

• Fejlesztő ügynökségek: részben kormányzati, részben üzleti jellegű 
ügynökségek képviselői.” 













A kérdőívek kérdései az alábbi témaköröket járták körbe az önkormányzatok és a helyi vállalkozások 
szemszögéből: 

• Gazdaságfejlesztési szakemberek és stratégia jelenléte, ismérve, az önkormányzati és vállalkozói 
tervek/tervezés közti összhang megléte, a tervezés hiányának okai, a meglévő tervek fő céljai; 

• A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos kompetenciák ellenőrzése, a stratégia kialakításának 
körülményei, feltételei, lehetőségei; 

• Az önkormányzatok, a helyi vállalkozások és a szakmai érdekképviseletek közti együttműködés 
eddigi tapasztalatai (hatékonyság, koordináció, információ áramlás, kapcsolat gyakorisága, 
megvalósult fejlesztések stb.), a helyi gazdaságfejlesztés szereplőinek beazonosítása, a jó 
gyakorlatok (best practice) gyűjtése; 

• Az önkormányzatok és a helyi vállalkozások közös tevékenységei, az ezeket jellemző siker- és 
akadályozó tényezők; 

• Az önkormányzat és a helyi gazdasági szereplők közti szakmai együttműködést hatékonyabbá 
tételének lehetőségei, eszközei; 

• Az újítások (innováció), új készségek/kompetenciák elsajátításának megítélése; 

• A helyi gazdaságfejlesztés javítására szolgálandó képzési program/rendszer kereteinek, 
módszereinek, tartalmának meghatározása; 

• Az érintettek infokommunikációs eszközparkjának felmérése. 











































































Olyan szakemberekre van szükség…

• …akik ismereteiket ötvözni tudják a vidék egészében való 
gondolkodással, a multi-, és interdiszciplináris szemlélettel és a helyi 
gazdasági szereplőkkel (önkormányzat, helyi vállalkozások, helyi civil 
szervezetek és érdekképviseletek, polgárok) szorosan 
együttműködve hatékony és a társadalmi jólétet, „jóllétet” szolgáló 
térségi és helyi gazdaságfejlesztést tudnak véghezvinni. 



A térségi és helyi gazdaságfejlesztő képzésre jelentkezők olyan 
széleskörű ismeretekre tesznek szert, mely tudásanyagra építve képes: 

• a fenntartható fejlődés mai problémáinak megoldására, 

• a fejlesztések lehetséges irányainak meghatározásában való 
közreműködésre, 

• a vidéki térségek problémáinak megértésére, 

• a helyi együttműködésen alapuló fejlesztések lehetséges irányainak 
meghatározásában való közreműködésre, 

• a konkrét fejlesztési programok megfogalmazására, megvalósításának 
menedzselésére és a folyamatok monitoringjának végzésére. 



Tudás
• Biztos tudással rendelkezik a térségi és helyi gazdaságfejlesztéssel rokon természet- és 

gazdaságtudományi területeken, ismeri azok fontosabb összefüggéseit, elméleteit és az 
ezeket felépítő fogalmi rendszereket. 

• Ismeri és érti a szakterületén lejátszódó folyamatokat (az agrárgazdálkodás biológiai, 
műszaki, logisztikai, kereskedelmi, jogszabályi feltételrendszerét, társadalmi 
beágyazottságát), a köztük lévő összefüggéseket, és azokat alkotó módon tudja 
alkalmazni. 

• Részletesen ismeri a vidék- és területfejlesztés működésének sajátosságait (a 
mezőgazdaság vidékmegtartó és fejlesztő szerepét) és a sajátosságok okait. Ismeri az 
emberi jólét és a térségi és helyi gazdaságfejlesztés kapcsolatát, a területfejlesztés 
kulturális relációit, kultúrákon átívelő szerepét, hagyományait. 

• Részletesen ismeri és alkalmazza a térségi és helyi gazdaságfejlesztésben gyakorlatban 
használt eszközöket és módszereket, tisztában van ezek jogi szabályozásával. Részletesen 
ismeri – hazai és nemzetközi relációban egyaránt – a szakterület tevékenység-
rendszerének tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait és a 
kapcsolódó sajátosságokat. 

• Ismeri a gazdaság, a társadalom és a térségi és helyi gazdaságfejlesztés viszonyát. 
Birtokában van a szakterületen alkalmazható általános és a térségi tervezés egészében 
alkalmazható korszerű vezetéselméleti és alkalmazott pszichológiai ismereteknek. 



• Ismeri és érti a térségi és helyi gazdaságfejlesztés jogszabályi környezetét, a 
fennálló összefüggéseket. Ismeri a vezetési funkciók különböző szintjeit, 
értékelésének módszereit, valamint a konfliktuskezelési technikákat. Ismeri 
a team és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői ismeretekkel. 

• A térségi és helyi gazdaságfejlesztés és a vele szorosan összefüggő területek 
(természettudományi, közgazdasági, jogi, stb.) részletes ismeretének 
birtokában felismeri a gazdasági rendszer/ek működésének hatékonyságát 
korlátozó tényezőket. 

• Ismeri a K+F+I stratégiai szerepét a területi tervezésben. Van rálátása az EU, 
a szakpolitika és a vállalati szintű K+F+I tevékenységek összefüggéseire, a 
fennálló kölcsönhatásokra. Ismeri a térségi és helyi gazdaságfejlesztés 
sajátos kutatási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések 
gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. 

• Ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció 
módszereit és eszközeit. Ismeri, érti szakterülete speciális szókincsét.



Képesség

• Képes eligazodni és szakmailag megalapozott véleményt alkotni a térségi és helyi 
gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó hazai és nemzetközi gazdaságpolitikai valamint 
társadalmi eseményekkel kapcsolatban. Képes saját álláspont kialakítására, és 
annak vitában történő megvédésére általános társadalmi, gazdaságfejlesztési és 
speciális, a szakterülethez tartozó kérdésekben. Értő, elemző módon követi a 
térgazdaság meghatározó hazai és nemzetközi szakirodalmát. 

• Képes ismeretei szintetizálására, önképzése hatékony megszervezésére, nem csak 
szakmai, hanem általános műveltségi területeken is. Különböző bonyolultságú és 
különböző mértékben kiszámítható kontextusokban képes a módszerek és 
technikák széles körének gyakorlati alkalmazására. 

• Képes a szakmai tevékenységével kapcsolatos jogszabályok önálló értelmezésére 
és alkalmazására. Képes a térségi és helyi gazdaságfejlesztés 
tevékenységrendszerének meghatározására, megtervezésére, megszervezésére. 
Képes a meghatározott tevékenységek végrehajtásához szükséges feltételek 
biztosítására, a megvalósítás folyamatos irányítására és ellenőrzésére, illetve 
ennek megszervezésére. 



• Képes a vezetői tevékenység különböző funkcióinak gyakorlati 
végrehajtására, a vezetettek motiválására, teljesítményük értékelésére, a 
felmerülő konfliktusok jogszerű és hatásos kezelésére. Képes team vagy 
projekt kialakítására, önálló irányítására. 

• Képes a térgazdaság ismeretrendszerét alkotó elképzelések különböző 
területeinek részletes analízisére, az átfogó és speciális összefüggések 
feltárására. Képes a szakmai problémák beazonosítására, azok sokoldalú, 
interdiszciplináris megközelítésére, valamint a megoldásához szükséges 
részletes elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására. 

• Elemzéseit képes összefüggéseiben, komplexen megfogalmazni és 
értékelni. Aktív résztvevő kutatási, fejlesztési projektekben. A szakterület 
ismeretközvetítési technikáit képes feldolgozni, értelmezni és munkája 
során ezeket alkalmazni. Képes korszerű informatikai eszközök 
alkalmazására, szakszerű és hatékony szóbeli és írásbeli kommunikációra. 



Attitűd

• Ismeri és vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, 
amelyek a térgazdaság sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják. 
Nyitott és fogékony a korszerű és innovatív eljárások megismerésére és gyakorlati 
alkalmazására. Nyitott a térgazdaság paradigmaváltozásaira. Elkötelezett a 
környezetvédelem és a fenntartható vidékgazdaság iránt. 

• Felismeri az értékeket, fogékony a hatékony megoldást jelentő módszerek és eszközök 
alkalmazására. Felismeri és elfogadja – a szakterület sajátosságai miatt – döntésének 
korlátait és kockázatát. Munkavégzésében jogkövető magatartás jellemzi, és ezt elvárja 
beosztottjaitól is. Nyitott, kezdeményező, empatikus. Határozott, kitartó, de elfogadja a 
szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Önmagával szemben is kritikus és 
igényes. Elkötelezett a problémák szakmai alapokon nyugvó megoldására. Megfontolt, 
véleményét szakmai szempontoknak rendeli alá. 

• Képes a térségi és helyi gazdaságfejlesztés összefoglaló és részletezett problémaköreinek 
megértésére és hiteles közvetítésére. Fontos számára a tudományos kutatás etikai 
szabályainak és normarendszerének betartása. Véleményét szakmai alapokon hozza meg, 
azokat következetesen képviseli. Elfogadja mások eltérő véleményét, ha azok szakmai 
indokokkal kellően alátámasztottak. 



Autonómia és felelősség

• Nagyfokú önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések 
kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében. Mindezekért felelősséget 
vállal. 

• Végiggondolja és képviseli a térségi és helyi gazdaság etikai kérdéseit. 
Felelősséget érez a térségi és helyi gazdaságfejlesztés vidéken betöltött 
szerepének alakulásában. 

• Gyakorlati tapasztalatai birtokában önállóan dönt meghatározott 
munkafolyamatok megvalósítási módját, pl. időzítését illetően. Szakmai 
felelősségtudattal hoz döntéseket. 

• Vállalja döntéseinek következményeit. Felelősséggel vállalja a 
kezdeményező szerepet az együttműködés kialakítására. Egyenrangú 
partner a szakmai és szakterületek közötti kooperációban. 



Kétszintű képzés

• Alapozó és szintre hozó oktatási rész (felvételi írás után). elméleti 
részek öntevékeny tanulás segítségével (a második etapban 
kialakítandó e-learning tudásátadási és menedzselési rendszeren) 
keresztüli megvalósítás a célunk. Emellett lehetőség nyílik ún. 
csoportos ismeretátadásra és ismeretfejlesztésre. a modern 
információtechnológiai eszközök segítségével (pl. skype). 

• A gyakorlati rész – az a kb. 3 nap – csapatépítéssel és módszertani 
résszel tölthető fel. Itt a bemeneti feltételek módosítása és 
véglegesítése történik meg. 





Kiegészítő speciális, moduláris ismeretek



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


