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1. fejezet - A TERÜLETI 
KORMÁNYZÁS ELMÉLETI ALAPJAI, 
NEMZETKÖZI MODELLJEI 

Pálné Kovács Ilona 

1. A területi hatalommegosztás története 

Az állami tevékenység kezdetei óta megoldandó feladat volt a különböző funkciók gyakorlásának területi 

kiépítése. Az állam területi tagolása alól kivételt azok az extrém esetek jelentenek, amikor az államterület 

mérete miatt nem szorul tagolásra (pl. miniállamok), vagy föderatív szerkezetben egy város is hordozhat 

egyszerre önkormányzati és állami vonásokat (városállamok pl. Berlin, Vatikán), ahol tehát értelemszerűen nem 

különült el az állami irányítás központi és területi szintje. 

Az állami irányítás térbeli egységei közül elvileg kettőt tekinthetünk objektíve létező, megkerülhetetlen történeti 

adottságnak, az országhatárt és a településhatárt (bár az urbanizáció és globalizáció következtében már egyik 

sem szilárd). A közöttük kialakított irányítási egységek ugyanakkor minden esetben politikai és egyéb 

szempontok szerinti mérlegelés eredményeként jönnek létre. A döntési szintek száma, a területi egységek 

kiépültsége alapvetően az állami funkcióktól, földrajzi és történelmi adottságoktól függ, a döntő befolyást 

azonban mindig az állam belső szükségletei jelentik. 

A közigazgatás területi szervezetrendszere és a tér közötti kapcsolatok elemzésében meg kell különböztetni a 

modern polgári államot és az azt megelőző történelmi korszakokat. Az ókori Kelet rabszolgatartó államai 

despotikus, centralizált rendszert alkottak, ahol az egyházzal és katonasággal összefonódó uralkodó a föld 

uraként és egyben tulajdonosaként a központi igazgatás szükségleteinek megfelelően tagolta az államterületet, a 

területi egységek irányítását a despota képviselői, kormányzói végezték. A nagy birodalmakban a területi 

tagolódás esetenként tiszteletben tartotta a meghódított államalakulatok szerkezetét, (különösen a tekintélyesebb 

városok és kerületek tudtak önállóságukból valamennyit megőrizni) és ezek fölé rendeltek birodalmi 

felügyeletet. 

Az állam területi megszervezése más hatalmi környezetben zajlott az ókori Görögországban. Arisztotelész 

Politika című művében írja le azt a folyamatot, amelynek során a közösségek falvakba, azok laza szövetségekbe, 

majd a szövetségek poliszba tömörültek. A belülről területileg nem tagolódó városállam irányításának általában 

demokratikus berendezkedése egyszerre mutatott állami és önkormányzati vonásokat, az irányításban nem vált 

szét a központi és területi-helyi szint. A poliszfejlődés későbbi szakaszában a poliszközpont és a vidék közötti 

különbségek élesedtek, s a törzsi-etnikai szervezettel szemben a területi elv kerül előtérbe. A poliszrendszer 

válsága miatt államszövetségek jönnek létre, melyekben lassan feloldódik a poliszok önállósága (Horváth, P. 

1997). 

A feudális állam szervezetileg nem fedte le az ország területet, sőt hosszú ideig lényegében a király udvartartása 

jelentette az államot, amely a társadalommal az adóztatás, jogszolgáltatás és a katonai védelem vonatkozásában 

érintkezett. E viszonyrendszerben is alapvető különbség volt a többnyire földesúri vagy egyházi fennhatóság 

alatt álló falvak és a kontraktuális alapon privilégiumokkal rendelkező városok között. A feudális állam 

alkotmányos sajátossága volt, hogy a földesúr gazdasági hatalma a földbirtoka felett egyben személyi 

fennhatóságot jelentett az ott élő népesség vonatkozásában. A falvak helyi társadalma ugyan kiépítette 

szokásjogi bázison a maga „önkormányzatát‖, helyi magatartásszabályokban egyezett meg, bírát választott, de 

ezek autoritása nem jelentett kikényszeríthető közhatalmat, azt végső soron a földesúr gyakorolta. 

A városok önkormányzata fejlődését tekintve éppen ebben különbözik a falusitól. A városok már a 11-12. 

században, az ún. kommunamozgalmak során törekedtek függetlenségre szert tenni. A kései középkorban a 

városi polgárok a földesúri hatalom alól úgy tudták kivonni magukat, hogy a központi királyi hatalommal 

szövetkezve, ritkábban a földesúr ellen fellázadva kiváltságokat szereztek. Ennek fejében a királynak adóztak, s 

helyi, földesúri befolyástól mentesen működtethették önkormányzatukat, nem csak a civil polgári kultúra, 

hanem virtuálisan a republikánus eszmék enklávéjává válva (ahogy a német közmondás fogalmaz „A városi 

levegő szabaddá tesz!‖). A városfalak között kiépült polgári társadalmat szolidaritás tartotta össze: „Test és 
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lélek, ezek tartoztak a kis helyi hazákhoz, s ezekkel jelent meg az antikvitás óta először Európában a polgári 

érzés‖ (Norton 1994:5). 

Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a városok sem szakadtak ki a feudális társadalom és jogrendszer 

szövetéből, csak a fennálló tradicionális hatalmi-társadalmi-jogi eszköztárat használva fordulhattak szembe 

maguk is a feudális paradigmával (Kajtár, 1997). A városok önállóságának mértéke jelentősen differenciálódott 

a teljes szuverenitást birtokló városállamoktól, ahol a belső hatalmi rend már magában hordozta a polgári 

modern állam lényeges elemeit egy önálló városjog bázisán (Horváth, 1997), a földesúri városokig, amelyek 

lényegében a földesúri akaratnak voltak kitéve. E differenciálódás földrajzi értelemben is megmutatkozott, 

hiszen a kelet-európai városfejlődés jelentősen megkésett, s a hatalmi-közjogi szerkezet nem is mindig követte a 

tényleges városi fejlettséget, sokszor dinamikusan fejlődő városok sem tudták megszerezni a szabad királyi 

jogot. 

A feudális állam a települések önkormányzatát illetve földesúri alávetettségét elfogadva, a földesúri birtokhatár 

és a városfalak tiszteletben tartásával hozta létre az állami területi egységeket (megye, provincia stb.), amelyek 

egyrészt politikailag a nemesség érdekképviseleti, másrészt egyházi igazgatási, harmadrészt az államhoz 

szorosan kapcsolódó igazságszolgáltatási, pénzügyi esetleg katonai funkciókat hordoztak. A későbbi állami 

területi struktúrák fejlődése szempontjából fontos megjegyezni, hogy a mai nemzetállamok helyén a 

középkorban egy lényegesen tagoltabb állami-politikai struktúra létezett, amelyet ha össze is fogtak birodalmi 

keretek esetenként, de az etnikai vagy dinasztikus, familiáris összetartozáson alapuló önálló államocskák 

(hercegség, fejedelemség, tartomány, grófság stb.) jelentették az államiság elemi szintjét. Bár ezek nem voltak 

képesek a terület igazgatását komplexen átfogni, annak ellenére, hogy mind a királyok, mind a fejedelmek 

állandó mobilitással törekedtek térségüket valóban uralni. A patrimoniális uralmi formákban ugyanis a központi 

hatalom nem tudta a helyi honorácior réteg közvetítő szerepét kiküszöbölni (Weber, 1996). Ezek a történelmi 

gyökerek/határok később visszaköszönnek a nemzetállamok területi szerkezetében, hol föderációs, hol pedig 

regionalizált formában. „Természetes, hogy nem tűnhet el nyomtalanul egy több mint hétszáz éves történelem 

területi sokszínűsége sem a jogviszonyokból, sem a szokásokból, mentalitásból, különösen ma, amikor ezek a 

különbségek újra megjelennek és kihasználhatóak lesznek‖. – fogalmaz Kuropka, amikor a német regionalizmus 

útját elemzi (Kuropka, 1994: 13). 

A 16–17. században megjelenő természetjogias nemzeti szuverenitás eszmék, illetve az abszolút monarchiák 

centralizációs törekvései nyomán a középkori szerződéses kiváltságokra épülő önkormányzati jogok 

felszámolódnak. Megerősödnek a központosító törekvések, s ezzel új megvilágításba kerül az államterület 

felosztása, a települési önkormányzatok helye, s a területi egységek határa és szerepe is. Ettől az időszaktól 

kezdődően kezdenek szétválni az európai államok különböző csoportjai a hatalom térbeli felosztása, a helyi 

szereplőkkel való viszonyrendszer kiépítése tekintetében. A felvilágosodás korában az önkormányzatok és az 

igazgatás területi megszervezése terén sajátos technokrata, mérnöki szemléletű ideák fogalmazódnak meg: 

Arisztotelész szobra Sztagirában 
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Forrás: Andriushka (Wikimedia) 

- David Hume a tökéletes brit birodalmat a 100 megye országában látta, ahol a száz megye száz községre 

(parishra) oszlik, az egészet a száz megyéből delegált száz szenátor kormányozza. Minden megyét tíz 

magisztrátus irányít, akiket minden tíz parish delegál. 

- Turgot a saját ideális államát a falvakra építi, amelyekből harminc falu egy 15 kilométeres körzeten belül alkot 

provinciális önkormányzatot, s harminc provincia formálja a birodalom nagy kormányzatát. 

- Vélhetően ez a terv inspirálta Jeffersont az Egyesült Államok észak-nyugati területének geometrikus 

felosztásában. Azt javasolta, hogy Virginiát a görög polisz mintájára 5-6 négyzetmérföldes kerületekre osszák 

(Norton, 1994; Miller, 1990). 

- A közigazgatás térbeli fejlődése folytonosságának és megszakítottságának jellemző példája a francia 

forradalom, illetve Napóleon közigazgatás szervezési intézkedései, például a départements-ek létrehozása. Amíg 

a francia felvilágosodás filozófiájában illetve a forradalom idején a községek, municipiumok önállósága az 

egyénéhez hasonlóan kiterjedt volt, addig a napóleoni új centralizált rendszer megszervezésének alapvető célja 

az volt, hogy az új Franciaország megteremtésével szétszaggassák az emberek/elitek közötti korábbi 

viszonyokat (Chapman, 1955). A létrehozott prefektusi rendszer, amelyet lényegében követtek a latin államok, 

illetve a napóleoni megszállás alatt lévő más területek, nem egyszerűen a központi hatalom érvényesítését, a 

helyi szabadság korlátozását szolgálta, hanem folyamatosan céljaként szerepelt a helyi jólét megteremtéséhez 

való hozzájárulás is, ezért a térfelosztás e szempontot ugyancsak törekedett figyelembe venni. 

A modern polgári állam az államfejlődés, illetve államszervezet alkotmányos szabályozásának folyamatában a 

19. század első felétől kezdődően „kebelezte be‖ az állam teljes területét saját közigazgatása, fennhatósága 

számára. Az állam és a helyi-területi önkormányzatok viszonyában bekövetkező változás lényege az, hogy a 

központi és helyi-területi szervek közötti viszonyrendszert elsősorban nem a hatalmi rivalizálás, hanem egyre 

inkább az objektív szükségletekre alapozó munkamegosztás, illetve a feladatellátásban megjelenő összefonódás 

jellemzi. Az egyik legkövetkezetesebb községreform Karl von Stein és August von Hardenberg nevéhez 

fűződik. A porosz helyi közigazgatási rendszer a későbbiekben mintává válik a kontinens több államában. A 

reform törekvése volt az államhatalom területi megszilárdítása, a területi igazgatási rendszer szabályozása, a 

közszolgálati jogviszony egységesítése és a települési önkormányzatok belső demokratizálása is. A francia 

megszállást követő első miniszterelnök, von Stein báró, amikor kiépíti 1808-ban a német önkormányzati 

rendszert, éppen azzal érvel, hogy ezek az önkormányzatok képesek felébreszteni a szunnyadó energiákat és 

táplálni a nemzeti érzést. A reformok jellemzője tehát, hogy egyszerre szolgálták az önkormányzati önállóság és 

az egységes államhatalom megteremtését. 

Jó példa erre a gondolkodásra a dán alkotmány, amelyik 1848-ban „decentralizált unitárius államról‖ beszélt. E 

jelzőt úgy értelmezik a dán alkotmányjogászok, hogy az állam és relatíve autonóm részei nem passzív, akarat 

nélküli gépezetek, hanem környezetüktől viszonylag autonóm módon elkülönülő dinamikus entitások, amelyek 

állami szinten mégis egységet képeznek. A dán alkotmányjogi gondolkodás szerint nem az egyes részek 

elhatárolódásával, a hatalom megosztásával kell foglalkozni, hanem a részeket egységbe fonó szerves 

kapcsolatokkal, a szolidaritással. 

A polgári fejlődés nem csak az alkotmányos alaphelyzetet változtatta meg gyökeresen, hanem a nemzetállam 

szoros kötelékében az állami hatalomgyakorlás területi rendjét is. Miközben szétbomlanak a birodalmi keretek, 

következetesen kiépül az államigazgatás területi rendje, a helyi önkormányzatok és a dekoncentrált közigazgatás 

párhuzamos megszervezésével. Az önkormányzatok kiépítésében eleinte a politikai szempontok dominálnak, a 

nemzetté válás folyamatában sokhelyütt a közösségi lét és a politikai részvétel elsőrendű keretei az 

önkormányzatok. Annak ellenére, hogy a modern polgári önkormányzatok struktúrája eleinte a helyi 

közösségekhez, településekhez igazodott a település, mint földrajzi egység, vagy a helyi társadalom, mint 

szociológiai kategória automatikusan nem vált alapegységévé az államigazgatásnak. A modern polgári államban 

fogalmilag szétválik a község és a szomszédsági elvű közösség, ahogy Max Weber fogalmazott, de a területi 

irányítási egységek, különösen a helyiek, közösségi gyökerei mindvégig fennmaradnak. Az állami irányítás 

települési és térségi szintjei ugyanakkor – a történeti gyökerek továbbélése mellett – alárendelődnek a 

közigazgatás szervezés szakmai és politikai követelményeinek. 

E követelmények, és a helyi-területi szinten ellátandó feladatok terjedelme fokozatosan növekedett, különösen a 

második világháborút követően. A szociális és szolgáltató, gazdaságszervező funkciókkal egyre terjeszkedő 

állam rákényszerült a feladatok decentralizálására, amelyben a helyi-területi önkormányzatok kapták a döntő 

szerepet, bár növekedett a területi államigazgatási és egyéb államilag finanszírozott és irányított intézmények 
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köre is. A tömegessé váló feladat-decentralizáció valamint a gazdasági-társadalmi változások területi 

következményei késztették az egyes államokat a területi reformokra, amelyek eltérő filozófiával és 

módszerekkel zajlottak le szerte Nyugat-Európában, illetve a világon. 

Az utóbbi évek eseményeinek tükrében újabb fordulat ígérkezik a területi közigazgatás illetve az 

önkormányzatok fejlődésében. A kibontakozó gazdasági válság és egyéb globális kihívások (terrorizmus, 

klímaválság, migráció) jelentős érvekkel szolgálnak a centralizáció mellett. Az önkormányzatok mozgástere 

szűkül, a korábbi, neoliberális szolgáltatás-szervezési modellek sikeressége megkérdőjeleződik, a központi 

kormányzat és a dekoncentrált közigazgatás, illetve a klasszikus szolgáltatási módszerek gyakran újra előnyt 

élveznek, az ún. neoweberi reneszánsz jegyében (Dreschler, 2009). Az egyre markánsabb kritika azért 

fogalmazódik meg, mert elmaradtak a neoliberális, decentralizált modelltől várt sikerek mind a gazdasági 

teljesítményben, mind a területi különbségek csökkentésében, mind pedig az olcsóbb és professzionálisabb 

állam megteremtésében. Ugyanakkor, a váltás nem tekinthető teljes hátraarcnak, hiszen az újabb reformok is 

igyekeznek megszüntetve megőrizni a korábbi korszak bizonyos előnyeit is: a szervezetek nyitottságát, a 

diskurzív elemeket, az eredményérdekeltséget, költségérzékenységet, és természetesen az önkormányzatok is 

törekszenek pozícióik és önállóságuk megőrzésére, amiben a nemzetközi szervezetek is partnerek. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi jellemezte a feudális állam területi kormányzását? 

2. Mikortól beszélünk a modern értelemben vett önkormányzatokról? 

3. Milyen fejlődési ciklusok jellemezték a 20. század óta önkormányzati rendszereket? 

2. A területi közigazgatás-szervezés alapfogalmai 

2.1. Decentralizáció – dekoncentráció 

Az állami hatalom és az állami feladatok megosztásának elméletileg két dimenziója van, a horizontális és a 

vertikális. A horizontális hatalom- illetve munkamegosztás a központi állami szervek egymáshoz való viszonyát 

és munkamegosztását érinti. Az államhatalmi ágak megosztásának klasszikus elméletét a felvilágosodáshoz, 

különösen Montesquieu nevéhez kötjük. Ez a kérdés azonban kezdettől foglalkoztatta a filozófus 

gondolkodókat, hiszen már Arisztotelész is megkülönböztetett törvényhozó-szabályozó, végrehajtó-szervező és 

bírói hatalmat. Ezeknek a hatalmi ágaknak az egymástól való elválasztását, az államon belüli szervezeti illetve 

személyi hatalomkoncentráció megakadályozását, az államhatalom társadalmi ellenőrzését különböző 

modellekkel kívánták szolgálni azok az államberendezkedések, amelyek demokratizmusra, azaz a hatalommal 

való visszaélés megakadályozására törekedtek. Montesquieu híressé vált válasza a hatalom korlátozására: 

„Hogy a hatalommal ne lehessen visszaélni, ahhoz az kell, hogy a dolgok helyes elrendezése folytán a hatalom 

szabjon határt a hatalomnak.‖ (Manent, 1994: 74). 

David Hume portréja 
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Forrás: Skót Nemzeti Galéria 

A hatalmi ágak horizontális megosztásának, a fékek és ellensúlyok beépítésének évszázados hagyományai 

vannak a polgári államfejlődés szakaszában is. Gyakorlatilag nincs olyan állam, amelyik szervezetileg ne 

különítené el a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmat, s az államhatalmi ágak megosztását a népszuverenitás 

elve mellett alapvető alkotmányos pillérnek ne tartaná, ha ez expressis verbis nem is szerepel az 

alaptörvényeikben olyan következetes formában, mint az Egyesült Államok alkotmányában. 

A vertikális hatalom- és munkamegosztás az állami hatalom és feladatok területi szintek illetve döntéshozók 

közötti megosztását jelenti. E problémakör elméleti alapjai már lényegesen kevésbé kidolgozottak, csak az 

utóbbi fél évszázadban vált frekventált tudományos, szakmai kérdéssé. A hatalom területi megosztásában az 

egyes állami berendezkedések sokkal nagyobb különbségeket mutatnak, nemcsak földrajzi és strukturális 

vonatkozásban, hanem filozófiájukat tekintve is. 

Mielőtt a hatalom területi megosztásának modelljeiről beszélnénk, célszerű megkülönböztetni fogalmilag a 

hatalom megosztásától a munka- vagy feladatmegosztást. A hatalom megosztása lényegében hatalmi ágakra 

történik. Önálló hatalmi ágat az a szervezetrendszer képez, amelynek alkotmányjogilag garantált önálló döntési 

felhatalmazása, illetve mozgástere van, s abban más szervezet nem bírálhatja felül. Egy hatalmi ágon belüli 

munkamegosztás esetében a területileg, illetve funkcionálisan és ágazatilag tagolt szervezetek hierarchiába 

rendeződnek, s az alsóbb szervezet döntését a felsőbb szervezet felülbírálhatja, sőt hatáskörét magához vonhatja. 

Mind a hatalmi, mind pedig a feladatmegosztás keretében biztosított önállóságnak két általános korlátja van: 

- A parlament, mint a „hatáskörök hatáskörének‖ birtokosa alkotmányozó erejénél fogva módosíthatja mind a 

hatalom, mind a feladatok megosztásának rendjét. 
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- A másik korlát pedig a legszélesebb értelemben vett szervezeti önállóság esetén is a törvényesség. Minden 

szervezet, illetve személy alá van vetve a jogszabályoknak, mérlegelési önállóságuk mindig a jog keretei között 

kell, hogy maradjon. 

A hatalom, illetve munkamegosztás ezen elvi keretei között kell értelmezni mind a területi-helyi 

önkormányzatok, mind pedig az állami dekoncentrált szervek helyzetét. Az állam és az önkormányzatok 

alkotmányosan hierarchikus viszonyát ma már senki nem vitatja. Az állam hozza létre az önkormányzatokat, és 

alapvetően az állam rendelkezik a „hatáskörök hatáskörével‖, tehát a törvényhozó hatalomnak van joga 

önkormányzati hatásköröket, feladatokat konstituálni. Mint említettük, a modern polgári demokráciák 

alkotmányozási folyamatában a 19. század eleje óta zajlik a helyi önkormányzatok „inkorporálása‖ az állami 

struktúrába. Az önkormányzatok államon kívülisége ma már meghaladott nézet. Ezt a tételt még azokban az 

államokban is elismerik, ahol kronológiailag előbb léteztek az önkormányzatok az alkotmányos államnál. Az 

USA-ban 1868-ban John Dillon, Iowa főbírája így fogalmazott: „Az állami törvényhozás lehel életet az 

önkormányzati testületekbe, amely nélkül nem léteznének. Ahogy az állam megalkotta, úgy meg is semmisítheti 

őket. Ha megszüntetheti, akkor korlátozhatja és ellenőrizheti őket.‖ (Chandler,1993: 140). Az önkormányzatok 

és az állam szembeállítása nem az államon kívüliség bizonyítására szolgál, hanem arra, hogy a helyi 

önkormányzatok a horizontális hatalommegosztás keretében önálló hatalmi ágat képezzenek. E törekvés 

szociológiai alapját először Benjamin Constant dolgozta ki. Ő mutatott rá arra, hogy a központi hatalom 

ellensúlyozása, a helyi önállóság elismerése a helyi közösségek összetartozásán, közös érdekein, helyhez 

kötöttségén alapul, ami közjogi védelmet is igényel (Sári, 1995). 

Az államhatalom területi megosztása, amelyet kissé leegyszerűsítve a centralizáció és decentralizáció 

fogalompárjával lehet azonosítani, korántsem rendelkezik olyan szilárd, közmegegyezést élvező elméleti 

alapokkal, mint a hatalmi ágaké. A modern polgári állam fejlődéstörténete centralizációs és decentralizációs 

ciklusokkal jellemezhető. A központi és helyi-területi egységek közötti viszony szervezeti, munkamegosztási és 

kapcsolatrendszerbeli vonatkozásban is folyamatosan változik. Az állam területi struktúrájában kevésbé 

játszanak szerepet államszervezési alapelvek, axiómák. Az államon belüli területi munkamegosztás általában 

dinamikus, még akkor is, ha látszólag a területi keretek állandóak, s ha bizonyos szervezeti modellek tartósnak 

is bizonyultak. 

A központi és helyi szervek közötti munkamegosztás szervezeti modelljét tekintve alapulhat a decentralizáció 

illetve a dekoncentráció elvén. Az angolszász elmélet az alapmodelleken belül megkülönböztet föderációt, 

devoluciót, delegációt vagy dekoncentrációt (Scruton, 1982). A hatalom területi szereplők közötti 

szétosztásának modelljei lényegében az alábbiak szerint különböznek egymástól: 

- A területi szereplők milyen típusú felhatalmazást, milyen típusú önállóságot kapnak. Az önállóság mértéke a 

föderatív szerkezetben a legnagyobb, a devolució a mérlegelési, politikai önállósággal rendelkező 

felhatalmazást, míg a delegáció, illetve dekoncentráció a végrehajtási önállóság különböző mértékét jelenti. 

- Mi jellemzi a központi és helyi szervezetek közötti viszonyrendszert a működés során. A föderatív és devolutív 

rendszerben lényegében nincs szervezeti alárendeltség, míg a másik esetben igen. 

- Vannak akik a két modellt az alapján különítik el, hogy a helyi szervezetnek van-e a döntéshozásban 

mérlegelési önállósága vagy nincs (Humes, 1959). 

- A megkülönböztetést az is segíti, hogy a dekoncentrált szervezetekhez csak dekoncentrált illetve delegált 

funkciók juthatnak, míg a képviseleti, önkormányzati szervezet decentralizált és dekoncentrált feladatokat 

egyaránt ellát, az egyes funkciók ellátásakor eltérő önállósága van. 

A helyi-területi önkormányzatok viszonylagos önállóságának történeti gyökerei vannak, és ún. „kettős 

legitimitással‖ rendelkeznek. A helyi önkormányzás szociológiai, politikai gyökere, alapvetően közösségi 

karaktere alkotmányosan abban testesül meg, hogy képviseleti tartalma van, az önkormányzati szervek 

megbízatásukat választással nyerik. Ez az „alulról építkező‖ karakter fonódott össze a polgári államfejlődés 

során az állami igazgatással. A helyi közösség ügyeit intéző szervezetek beépültek az állami 

szervezetrendszerbe, de megőrizték a helyi társadalomtól származó legitimitásukat. A helyi önkormányzatok és 

a dekoncentrációval létrehozott államigazgatási területi adminisztráció között a leglényegesebb különbség éppen 

az, hogy az előbbinek demokratikus tartalma van, míg az utóbbit a bürokratikus szervezési logika jellemzi, az 

előbbi viszonylagos autonómiát birtokol, az utóbbi szigorú hierarchiába rendeződik. 

A dekoncentráció lényege, hogy a helyi-területi szerv hierarchikus alárendeltségben van a központi irányítással, 

hatalma „delegált hatalom‖, döntéseit a felettes szerv szakmai és szervezeti irányítása mellett hozza meg, nem 
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vagy korlátozottan rendelkezik szabad mérlegelési joggal, s döntései rendszerint felülvizsgálhatók. E delegált 

hatalom arra a konkrét körre terjed ki, amelyen belül az adott szervezet, személy, döntési felhatalmazást kapott. 

Az ún. dekoncentrált szerv önként vállalható feladatokra nem kap felhatalmazást, többnyire nem is általános 

felhatalmazású, hanem egy-egy ágazatra koncentrálódik a tevékenysége. 

Decentralizáció esetén a központi és helyi- területi szervezet között lényegében hatalmi és munkamegosztás jön 

létre. A helyi szervezet felhatalmazása nagyobb önállóságot eredményez, és nem hoz létre szervezeti alá-

fölérendeltséget a központi irányítással. Rendkívül fontos azonban megjegyezni, hogy a helyi szervek 

önkormányzati önállósága sem jelent állami szuverenitást, a legnagyobb fokú decentralizáció esetén sem 

beszélhetünk abszolút autonómiáról, a helyi-területi szervek az egységes állam részei. 

Mind a dekoncentráció, mind a decentralizáció a centralizáció ellenpárjai, természetesen nem egyenértékű 

formában. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a centralizáció és a decentralizáció nem zéró-összegű viszonyban 

van egymással, nem egymás alternatívái, hanem kiegészítik egymást (Stöhr et al. 2001). Az is igaz, hogy az 

önkormányzati rendszer a politikai hatalommegosztás rendszerében legfeljebb „ellensúlya lehet az 

államhatalomnak, de konkurense nem‖ (Takács, 1998:140). 

Nehéz általános érvénnyel állást foglalni abban, hogy a decentralizáció/centralizáció milyen arányban kívánatos. 

A történelmi előzmények alapján az állapítható meg, hogy a kettő aránya folytonosan változik, nem csak 

koronként, hanem országonként, régiónként is. A 21. század küszöbén még tartja magát a nézet, hogy a 

decentralizált állam modernebb, hatékonyabb és demokratikusabb (sok más feltétel teljesülését beszámítva). 

Mindenesetre vannak olyan előjelek is, amelyek a korábbi arányok változásához vezethetnek, s a centralizáció 

erősödése irányába mutatnak (globalizáció, terrorizmus, környezeti problémák, krízismenedzsment). Ésszerűtlen 

és teljesíthetetlen követelmény lenne a centralizáció és dekoncentráció kizárása az állam, illetve a közigazgatás 

megszervezéséből. Léteznek olyan állami feladatok, amelyek végrehajtása optimálisan csak centralizáltan vagy 

dekoncentrált formában teljesíthető: ilyenek a ritkán előforduló ügyek, a magas szakértelmet, nemzeti, vagy 

éppen transznacionális szintű információt igénylő, az országos jelentőségű ügyek, vagy a mérlegelési 

önállóságot nem tűrő ügyek (honvédelem, járványügy stb.). 

A centralizáció alatt nem egyszerűen a központi hatalomgyakorlási szintet, annak befolyásoló erejét értjük, 

hanem általában a település feletti szintek beiktatását, a funkciók, hatáskörök és eszközök feletti rendelkezési 

jog „felfelé‖ haladását is. Ezt azért különösen fontos hangsúlyozni, mert a regionalizáció jelensége sok esetben a 

települések szintjéről centralizációként értelmeződik. Általában is igaz, hogy az állam központi szintje az utóbbi 

évtizedekben nem azzal szerez pozíciókat, hogy az önkormányzatoktól visszavesz feladatokat. Sokkal inkább 

jellemző, hogy a központi kormányzás szintjén új feladatok jelennek meg, s a korábbiak lefelé haladnak. Ha a 

feladatok lefelé haladását azonban nem kíséri elegendő eszközrendszer és kellő mérlegelési önállóság, akkor az 

alsóbb szintek a jelenséget nem decentralizációként, inkább felelősségáthárításként értelmezik. 

A helyi adminisztratív vagy dekoncentrált, illetve képviseleti önkormányzati szervek közötti jelentős 

különbségeket esetenként az egyes országok nyelve elmossa, illetve az elnevezés nem tükrözi a tényleges 

tartalmat, gyakran a szakirodalom sem figyel a differenciákra. Egyes országokban a helyi önkormányzatok 

elnevezése kifejezetten utal azok közösségi jellegére, például a francia (collectivités locales/territoriales), olasz 

(communes). Az angol viszont elsősorban a közjogi jogalanyisággal rendelkező helyi kormányzatokat, mint 

szervezeteket jelölő kifejezést használja (local government). A német területi önkormányzatok ugyan jelentős 

önállóságot élveznek, az elnevezésük mégis az igazgatási-végrehajtási karaktert hangsúlyozza, miközben az 

önkormányzat kifejezés a testületi és területi önkormányzatok megjelölésre egyaránt szolgál (Selbstverwaltung). 

A szakirodalomban gyakran használt helyi hatóságok (local authorities) kifejezés mögött pedig akár 

önkormányzati, akár adminisztratív szervezet állhat. 

Azokban az államokban, ahol a helyi önkormányzatok általános felhatalmazást kaptak a helyi ügyek intézésére, 

illetve elsőbbséget élveznek a hatáskörök szétosztásánál, ott hallgatólagosan vagy deklaráltan elismert elv a 

decentralizáció. A decentralizáció elve tág értelmezésben azt jelenti, hogy a központi szervek szerepe elsősorban 

a szabályozás, koordináció, a társadalomirányító stratégiai döntések meghozatala, és nem az operatív, egyedi 

döntéshozás, amelyet az állam területi szervei végeznek. Ebbe az értelmezésbe beletartozik az ún. 

dekoncentráció is, amelynek során a területi szerv csak végrehajtási önállóságot szerez. A decentralizáció 

szűkebb értelemben a hatalom tényleges megosztása a területi döntéshozókkal, amelyek nincsenek szervezeti 

alárendeltségben a központi szervekkel. 

Mind a dekoncentráció, mind a decentralizáció a centralizáció ellenpárjai, természetesen nem egyenértékű 

formában. Ugyanakkor ésszerűtlen és teljesíthetetlen követelmény lenne a centralizáció és dekoncentráció 
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kizárása a közigazgatás szervezésből. Természetesen léteznek olyan állami feladatok, amelyek végrehajtása 

optimálisan csak centralizáltan vagy dekoncentrált formában teljesíthető: 

• az ügyek előfordulásának ritkasága, 

• magas szakértelem, 

• nemzeti szintű információ igénye, 

• országos jelentősége folytán, 

• ha az adott feladatcsoportban nem biztosítható a végrehajtók számára semmiféle mérlegelési önállóság. 

A centralizáció és decentralizáció arányának mérlegelésekor számításba kell venni azt, hogy a centralizációnak 

is vannak előnyei, illetve a decentralizációnak is vannak hátrányai, a két szervezési elv egymást kiegészíti, 

kiegyensúlyozza (Begg, et al. 1993). A centralizáció alatt nem egyszerűen a központi hatalomgyakorlási szintet 

értjük, hanem általában a település feletti szintek beiktatását, azaz centralizáció és decentralizáció mindig 

nézőpont kérdése. Szociológusok hangsúlyozzák, hogy a centralizáció és decentralizáció sokszor alig 

különböztethető meg egymástól, az egyik a másikat járulékos technikákkal ellensúlyozza. A decentralizáció 

esetenként a centralizáció eszköze, amennyiben adminisztratív gyámkodás kíséri, gondoljunk a francia prefektus 

ellentmondásos szerepére (Dupuy–Thoenig, 1983). 

A centralizáció előnyei között szokás felsorolni bizonyos hatékonysági szempontokat: 

- képes kiküszöbölni a spillover hatásokat, azaz a helyi szolgáltató érdektelenségét az illetékességi területén 

kívüli érintettekkel szemben, 

- képes érvényesíteni a méretgazdaságossági előnyöket, 

- nagyobb mértékben tudja garantálni a gazdasági nehézségek, sokkhelyzetek kezelését. 

A centralizáció esetenként méltányossági szempontból is előnyösebb: 

- Az egyes lokalitások közötti fejlettségbeli illetve pénzügyi kondícióbeli különbségeket centralizált 

újraelosztással egyszerűbb kiegyenlíteni. 

- A központi adózással könnyebb a gazdálkodók illetve különböző jövedelmi helyzetű csoportok közötti 

átcsoportosítás, mint helyben. 

Az átláthatóság szempontját alapul véve, a centralizált döntéshozás bizonyos területeken és mértékben – 

mérlegelve a politikai kultúrát, a pártok szerepét stb. – a választók számára átláthatóbb, ellenőrizhetőbb, mint a 

helyi. 

Ezek a szempontok arra utalnak, hogy a centralizált rendszer alkalmasabb a koordinációra, mint a decentralizált. 

Ennek alapján azt kell mérlegelni, hogy milyen előnyökkel jár a decentralizáció: 

A hatékonysági szempontok figyelembe vételekor, kétségtelen előny, hogy: 

- helyben több információ áll rendelkezésre, 

- könnyebben mérhetők az egyes döntések illetve politikák közvetlen hatásai, 

- a helyi döntéshozás könnyebben alkalmazkodik a helyi-regionális sajátosságokhoz. 

Az elszámoltathatóság szempontjából a decentralizált struktúra 

- alkalmat nyújt a polgároknak arra, hogy közvetlenül reagáljanak különböző őket érintő intézkedésekre, például 

a „lábbal szavazással‖, 

- a helyi szavazáson közvetlenül elérheti a polgárság a neki nem tetsző helyi kormányzat leváltását, míg az 

országos szavazáson sokkal erőteljesebben érvényesülnek a választási magatartásban ideológiai és egyéb 

össztársadalmi szempontok. 
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A méltányossági szempontot figyelembe véve, a decentralizáció ugyanakkor kétségtelenül hátrányos a 

kiegyenlítő funkciók gyakorlására, sőt éppen a polarizálódás irányába hat (1. táblázat). 

1. táblázat: A centralizáció és decentralizáció előnyei 
 

Hatékonyság A decentralizáció előnyei 

Hatékonyság 

Képes kiküszöbölni a spillover hatásokat, azaz a helyi 

szolgáltató érdektelenségét az illetékességi területén 

kívüli érintettekkel szemben. 

Képes érvényesíteni a méretgazdaságossági előnyöket. 

Nagyobb mértékben tudja garantálni a gazdasági 

nehézségek, sokkhelyzetek kezelését. 

Helyben több információ áll rendelkezésre. 

Könnyebben mérhetők az egyes döntések illetve 

politikák közvetlen hatásai. 

A döntéshozás könnyebben alkalmazkodik a helyi-

regionális sajátosságokhoz. 

Átláthatóság, elszámoltathatóság 

A döntéshozás bizonyos területeken és mértékben – 

mérlegelve a politikai kultúrát, a pártok szerepét stb. – 

a választók számára átláthatóbb és ellenőrizhetőbb. 

Alkalmat nyújt a polgároknak arra, hogy közvetlenül 

reagáljanak különböző őket érintő intézkedésekre; 

helyi szavazáson leválthatják a nekik nem tetsző 

kormányzatot. 

Méltányosság 

Az egyes lokalitások közötti fejlettségbeli illetve 

pénzügyi kondícióbeli különbségeket centralizált 

redisztribúcióval egyszerűbb kiegyenlíteni. 

A centralizált adózással könnyebb a gazdálkodók 

illetve különböző jövedelmi helyzetű csoportok közötti 

átcsoportosítás, mint helyben. 

- 

Forrás: Begg, et. al 1993. 

Linder egy jó évtizeddel később ugyancsak összehasonlította a centralizáció és decentralizáció előnyeit és 

hátrányait, nagyon hasonló eredményre jutva (Linder, 2002, 2. táblázat). Manapság már vannak arra kísérletek, 

hogy a decentralizált kormányzás hatását számszerűsítsék az adott ország gazdasági teljesítménye tükrében 

(Müller, 2009). 

2. táblázat: Centralizáció/decentralizáció előnyei 
 

Centralizáció Decentralizáció 

Minimális mérték (repülőtér) Közelebb a felhasználók preferenciáihoz 

Pénzügyi egybeesés (fizetők-használók) felsőoktatás) Pénzügyi ellenérték realizálása könnyebb 

Egymásra utaltság, magas koordinációs költség 

(kórházak) 
Helyek versenye jobb minőség 

Alacsonyabb adminisztratív mellékköltségek 

(adóztatás) 
Közvetlen ellenőrzés lehetősége 

  Kisebb igény a szakértelemre 

Forrás: Linder, Worldbank Institute, 2002 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a centralizáció előnye elsősorban a megbízható koordinációban, míg a 

decentralizáció előnye a közvetlen elszámoltathatóságban van. Az utóbbi évtizedek politikai elvárásai, különös 

tekintettel a szubszidiaritás elvére, úgy tűnik, hogy az elszámoltathatóságot részesítik előnyben, miután annak 

hiánya nagyobb mértékben veszélyezteti a kormányzás minőségét (Begg et al. 1993). 
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Az is tény, mint ahogy ez a későbbiekben kiderül, hogy a decentralizáció és dekoncentráció, azaz a 

demokratikus és bürokratikus típusú munkamegosztás határai lassan elmosódnak, illetve a területi irányítás 

szervezeti rendjének pluralizálódásával, az egyes szereplők közötti összefonódással a tiszta modellek alig 

érvényesülnek. 

A fejlett polgári demokráciákban általában különböző ország-csoportokat különítenek el a helyi-területi 

irányítás alkotmányos jellegzetességei alapján (vö. később). Az egyik legtipikusabb felosztás a napóleoni, az 

angolszász és a vegyes modelleket különbözteti meg (Hesse, 1991). Ez a csoportosítás nyilvánvalóan elsősorban 

közös történelmi hagyományokra épül, de nem hanyagolhatóak el a „geopolitikai‖ sajátosságok sem. A politikai 

szociológia ugyan meglehetősen elhanyagolja az államtér földrajzi sajátosságai és a hatalmi szerkezet közötti 

viszonyrendszert, ennek ellenére időről időre kísérletek vannak ezen összefüggések értelmezésére. Burdeau 

például egyértelmű összefüggéseket lát a brit államiság liberalizmusa és szigetszerű függetlensége, a svájci 

hegyek helyi közösségeket összetartó szerepe, vagy a kormány székhelyétől távoli amerikai pionír önállósága 

között, amely szinte természeti kényszert gyakorol a hatalom decentralizálására (Burdeau, 1964). 

A helyi-területi igazgatást végző önkormányzatok sajátos közjogi autonómiájának általános érvénye alól a 

szovjet típusú tanácsrendszer jelentett kivételt. A hatalom egységét valló lenini államfelfogás alapján a tanácsok 

az egységes központi államhatalom végrehajtó ágensei, amelyek ugyan választással jöttek létre, de a központból 

való szervezeti alárendeltségen nyugvó irányítás lehetősége a rendszer folyamatos korszerűsítése, 

demokratizálása ellenére mindvégig fennmaradt. A tanácsrendszer alkotmányos beolvasztása az 

államigazgatásba azzal a következménnyel járt, hogy a területi igazgatásszervezésben hagyományosan 

alkalmazott decentralizáció és dekoncentráció kevésbé vált szét. A tanácsok szervezetébe integrálódtak olyan 

állami funkciók is, amelyek általában a dekoncentrált közigazgatás hatókörébe tartoznak (törvényességi 

felügyelet, pénzügyi igazgatás stb.). Az egységesebb, áttekinthetőbb területi igazgatási struktúra kétségtelenül 

előnyös volt igazgatás-szervezési szempontból, ugyanakkor a tanácsok államszervezeti karaktere átbillent a 

bürokratikus államigazgatás irányába. A képviseleti szervek szerepe formálissá vált, a rendszer súlyos politikai, 

képviseleti deficitet szenvedett, ahol alig érvényesülhetett a helyi társadalom érdeke és támogatása. Mint tudjuk, 

ez a modell intermezzót képviselt a területi közigazgatás történetében, s a polgári, plurális demokráciák az 

önkormányzati rendszert alapvető értéknek tartják, ami azt jelenti, hogy a centralizációs törekvések bármennyire 

erősek, „hivatalosan‖ soha nem kérdőjeleződik meg az önkormányzati önállóság politikai előnye és 

szükségessége. Az önkormányzati decentralizáció tekinthető tehát olyan normatív értéknek, ami a jogállamiság, 

a jó kormányzás feltétele, még akkor is, ha vannak ciklusok, amikor az önkormányzatok pusztán a közhatalom 

és a társadalom közötti konfliktusok elhárítására szolgálnak (Offe, 1975; Ágh, 2008). 

2.2. Unitárius és föderatív állam 

A hatalom területi megosztása szempontjából az egyik legkarakterisztikusabb felosztási lehetőség az államokat 

unitárius és föderatív szerkezetűekre csoportosítani. Az unitárius állam területe egységes központi állami 

irányítás alatt áll, a központi kormányzat törvényhozó hatalma nem oszlik meg tagállami kormányzatokkal. 

Az unitárius államon belül azonban további csoportosítás lehetséges, aszerint, hogy a szubnacionális szintek, 

azaz a területi önkormányzatok milyen önállóságot élveznek, mi a viszonyuk egymáshoz. 

- A klasszikus unitárius államokban a területi egységek önállósága korlátozott, nincs intézményes részvételi 

lehetőségük az országos politikában, a területi önkormányzatok, ha egyáltalán vannak, akkor a 

municipiumokhoz, a településekhez kötődnek elsősorban és nem a kormányzat „partnerei‖. 

- A devolúciós típusú unitárius államokban határozottabb decentralizáció figyelhető meg, s a reformok során 

közvetlenül a kormányzat alatti régiók jelennek meg, közvetlenül választott testületekkel, ezek szerepe azonban 

korlátozottabb. 

- Az ún. regionalizált államokban a régiók alkotmányosan megerősített jogállással rendelkeznek, esetenként 

szabályozási hatalommal, jelentős önállósággal és mozgástérrel (Bullmann, 1997). 

Különösen az utóbbi évtizedekben elfogadott európai alkotmányok már explicite is megfogalmazzák a 

decentralizáció igényét. (Például Görögország alkotmánya azt mondja ki, hogy az államigazgatás a 

decentralizáció alapelvén épül fel, a portugál alkotmány is a helyi hatalom című fejezetében a hatáskörök és a 

szervezet kialakítását a közigazgatás decentralizálása elvének rendeli alá.) Még markánsabb folyamatnak 

tekinthető az, ahogy az eredetileg decentralizált-unitárius államok belső területi egységeinek önállósága eljut a 

föderatív struktúra megalapozásáig, például Belgium esetében. 
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Az egységes, unitárius állammal szemben megkülönböztetik a szövetségi, föderatív államot, amelyik tehát a 

„legdecentralizáltabb‖, ahol a „tagállamok‖, tartományok állami minőséget hordoznak. A föderalizmus fogalmi 

megközelítése rendkívül sokrétű a szakirodalomban, különösen azt követően, ahogy a föderalizmus általános 

panaceává válik mindenféle kormányzási problémák, például etnikai, nemzeti ellentétek oldására. A föderatív 

szerkezet sajátos kompromisszum az egység és a diverzitás igénye, illetve a centralizáció és decentralizáció 

között. Preston King például a föderáció fogalmi kellékei közül az alábbi elemeket emelte ki: 

- a túlnyomóan területi elvű képviseletet, 

- ezeknek a lokális és regionális önkormányzatokra épülését, 

- a területi egységek közvetlen részvételét a központi döntéshozási folyamatokban, 

- s különösen a régiók státusának alkotmányos védelmét, (idézi Grant, 1997). 

A tagállamok és a szövetségi állam között egyértelmű munka-, illetve hatalommegosztás van, s pontosan 

meghatározott területekre terjedhet csak ki a szövetségi szint autoritása, illetve a tagállam felhatalmazása. Ez 

utóbbi vonást tartják alapvetően elválasztó szempontnak a regionalizált unitárius államhoz képest, illetve azt, 

hogy a központi hatalomnak nincs autoritása arra, hogy megváltoztathassa a tagállam határait. A szövetségi és 

tagállami szint közötti viszonyok is rendkívül differenciáltak, s előfordul, hogy a tagállam önállósága nem 

haladja meg vagy gyakorlatilag el sem éri egy következetesen decentralizált, vagy regionalizált unitárius állam 

területi szereplőiét. A legfontosabb döntési sajátosság azonban, hogy az alkotmány megváltoztatásához a 

tagállamok hozzájárulása kell, az Amerikai Egyesült Államokban például az államok háromnegyede. A 

központi döntéshozásban való részvétel szabályozása különböző. Az amerikai szenátusban például mind az 

ötven államnak két–két helye van, függetlenül a népességszámtól, míg az NSZK-ban a Bundesratban a nagyobb 

tartományoknak – bár nem népességarányosan – de több képviselője van. 

A föderatív államszerkezet azokban az államokban jellemző, ahol az országterület nagy, vagy ahol a területen 

belül jelentős kulturális, etnikai különbségek vannak területileg koncentráltan. A modern föderalizmus politikai 

eszméjét először az Egyesült Államokban valósították meg Hamilton és Madison javaslata nyomán, amely az 

alkotmány konföderációs cikkelyeinek megváltoztatására vonatkozott. Az amerikai modellt a későbbiekben több 

állam követte. 

A föderális berendezkedésű államok esetében is eltérő szemlélet alakulhat ki a föderalizmus értékelésében, 

illetve a föderális szerkezet időről időre eltérő önállóságot nyújt a tagállamok számára. Az utóbbi időszak 

fejleményei tükrében vált ismertté az ún. kooperatív föderalizmus jelensége. Míg a föderalizmus sikerét 

korábban éppen abban látták, hogy sikerül-e tisztán elválasztani a szövetségi és tagállamok kompetenciáit, addig 

az utóbbi évtizedekben a regionális egységek, tagállamok egyre gyakrabban válnak érdekeltté a szövetséggel 

való kompetencia megosztásban, illetve forrástámogatásban (Khan–McNiven, 1990). E jelenségkörbe sorolható 

például az NSZK alkotmányának módosítása, az ún. „közösségi feladatok‖ klauzula beiktatása 1969-ben, amely 

deklarálta, hogy a tartományok és térségek közötti területi különbségek kezelése a tartományok és a szövetség 

közös feladata (Blanke, 1991). Az Amerikai Egyesült Államokban Reagan óta a fiskális szempontokra épülő „új 

föderalizmus‖ azzal „növelte‖ az államok és az önkormányzatok gazdasági önállóságát, hogy jelentősen 

csökkentek a szövetségi támogatások. Ezt a „decentralizációt‖ érthetően az államok és az önkormányzatok nem 

fogadták lelkesedéssel (King–Pierre,1990). A szövetségi támogatások rendszerének átszervezése jelentősen 

csökkentette az áttekinthetőséget, számtalan diszfunkciót eredményezett. Az államok sürgették a reformot, 

illetve több alkalommal is a Legfelsőbb Bírósághoz fordultak, amelynek döntései tükrében megállapítható, hogy 

a szövetség és a tagállamok ütközései során már alig biztosítható garancia a tagállamok alkotmányos 

védelméhez. A tagállamok végül is új stratégiára kényszerültek: megerősítették az egymással való 

együttműködést („horizontális föderalizmus‖), mégpedig szerződéses alapon, továbbá fejlesztették a saját helyi-

területi önkormányzataik közötti koordinációt is. A tagállami szintek megélénkülése, innovációja végül is 

elvezetett oda, hogy a Clinton-adminisztráció deklaráltan elismerte a tagállamok önállóságát olyan politikákban 

is, amelyekben eredetileg szövetségi stratégiák fogalmazódtak meg, például egészségügy, munkanélküliség 

kezelése, környezetvédelem (Fechtner, 1995). 

A föderalizmus ugyan az egyik legstabilabbnak tekintett forma, mégis találhatóak benne szinte „beépített‖ 

konfliktusok, gyengeségek, esetenként felerősíthetik a nyelvi, etnikai, s egyéb konfliktusokat. A föderalizmust 

esetenként a „területi korporatizmus‖ formájának tartják, amelyik a központot képes arra szorítani, hogy 

tárgyaljon a területi érdekcsoportokkal, ugyanakkor kevesebb figyelem irányul a szociális különbségekre, 

amelyek nem feltétlenül követik a tagállami határokat (Burgess–Gagnon, 1993). 
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Az európai kontinensen a föderális államokat a decentralizáció mintaképeinek tekintik, noha a szövetségi és 

tagállamok között jelentős konfliktusok vannak. Esetenként a tagállamok szuverenitása, különösen 

pénzügyekben, teljesen formális, erről panaszkodnak például az osztrák tartományok. A svájci állammodellben 

viszont, amelyet konföderációnak neveznek, a szövetségi szint gyenge, olyannyira, hogy nehézségekbe ütközik 

az egységes „nemzeti‖ identitás megteremtése is (Wehling, 1988). Természetesen arra is vannak példák, hogy a 

föderalizmus nem tud stabil állami keretet nyújtani a területi egységek együttműködése számára, ilyen a 

Nyugat-Indiai Föderáció (1962), vagy a Közép-Afrikai Föderáció (1963), vagy legutóbb a jugoszláv állam 

felbomlása (Grant, 1997). Összességében azonban az állítható, hogy a tágabb értelemben vett föderalizmus 

alkalmas eszköz az etnikai, kulturális konfliktusok tartós megoldására (Győri Szabó, 2007). 

2.3. Ultra vires és általános felhatalmazás 

Visszatérve az unitárius államon belüli munka- és hatalommegosztás rendjére, tisztázni kell a felhatalmazás 

módját, tartalmát, a központi államot és a területi szerveket összekötő kapcsolatokat. A helyi-területi ügyek 

intézésére irányuló felhatalmazás lehet általános, pontosabban több területre, célra kiterjedő, és korlátozódhat az 

ügyek egy bizonyos konkrét csoportjára, „ágazatára‖, egy célra. A helyi ügyek intézésére irányuló általános 

felhatalmazásnak is két típusa van: 

2.3.1. Ultra vires 

Az angolszász önkormányzati jogfelfogásba illeszkedik az ultra vires elve, mely szerint a helyi önkormányzat, 

mint jogi személy (eltérően a természetes személytől) csak olyan feladatokat láthat el, olyan hatásköröket 

gyakorolhat, amelyekre a törvényhozó kifejezetten (az angol jogfelfogás szerint szó szerint) felhatalmazta. 

Angliában például Fulham város önkormányzatát hatáskörének túllépésével illették 1921-ben, mert olyan 

mosodákat akart működtetni, ahol ellentétben a megfelelő törvénnyel, nem a fogyasztók maguk mossák ki a 

holmijaikat, hanem térítés fejében a fizetett alkalmazottak (Cross, 1981). Az ultra vires szigorú alkalmazásán az 

első rést 1963-ban az önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvény ütötte, miután felhatalmazta az 

önkormányzatokat, hogy a költségvetés bizonyos százalékát saját belátásuk szerint, a helyi közösség érdekét 

figyelembe véve költhetik el. Az 1972-es önkormányzati törvény bizonyos szabályokkal tovább oldotta az elv 

merevségét, miután korábban külön felhatalmazásra volt szükség ahhoz is, hogy a helyi önkormányzatok 

bekapcsolódhassanak a helyi gazdaságfejlesztési programokba. Eszerint a reform szerint a helyi 

önkormányzatok a helyi költségvetésük két százalékát fordíthatták e törvény szerint helyi gazdaságfejlesztési 

programok támogatására. Ezt követően újabb jogszabályi felhatalmazással 1989-ben váltak jogosulttá általában 

arra, hogy megtegyenek olyan lépéseket, amelyeket a térségük fejlődésének támogatására alkalmasnak tartanak 

(Horváth, 1997). Az USA-ban az államok jogosultak az önkormányzatokat – többnyire lakosságszámuk szerint 

– osztályozni, és a hatásköröket, forrásokat szétosztani az ún. charterek formájában, amelyek lényegében az 

egyes helyi önkormányzatokat államilag elismerő „alkotmányok‖ (Reynolds,1982–1996). Az általános modell 

alól kivételt képeznek az ún. home rule charterrel rendelkező, többnyire nagyvárosok, amelyek aktivitását 

lényegesen kevésbé korlátozza az állam, azaz az ultra vires elvvel szemben általános felhatalmazást kapnak. 

Erre először Missouri államban került sor St. Louis számára, de a példát követte az amerikai államok több mint 

fele. A gyakorlatban néhány állam home rule charterei szintén erősen korlátozó jellegűek, s így az arra jogosult 

városok sem igénylik ezt a státust (Chandler, 1993). 

Azt tapasztaljuk tehát, hogy noha az angolszász országok önkormányzatait szokás igazán szabadoknak tekinteni, 

amelyeket védenek a tradíciók és a demokratikus politikai kultúra, a gyakorlat azonban gyakran ellentmond 

ezeknek a hiedelmeknek. Szakértők szerint az angol önkormányzatok drasztikus visszaszorítása a Thatcher-

kormány alatt a kézzelfogható bizonyíték arra, hogy az önkormányzatok alkotmányos garanciák nélkül, pusztán 

a tradíciókkal nem védhetők meg a központi hatalom önkényétől, s egyébként is az angol történelemben a 

lokalista-centralista ellentét folyamatosan jelen van (Batley,-Stoker, 1991). A többnyire brit mintát követő 

angolszász országok közül érdekességként kiemelendő Ausztrália, ahol 1985-ben népszavazásra bocsátották a 

kérdést, hogy a helyi önkormányzatok kapjanak-e alkotmányjogilag védett státust. A szavazók 33%-a voksolt 

csak igennel, ami azt jelzi, hogy a közvélemény szemében nem az önkormányzati önállóság, a felhatalmazás 

közjogi bázisa, hanem a helyi szolgáltatások minősége és elérhetősége elsősorban az érték. 

2.3.2. Általános felhatalmazás, széles felelősség 

A kontinentális Európában uralkodónak tekinthető másik modellben az önkormányzatok általános 

felhatalmazást kapnak a helyi ügyek intézésére és alkotmányjogilag privilégiumokat illetve védelmet élveznek a 

törvényhozó hatalommal szemben. Az állam korlátlan hatalmát hirdető, már említett Dillon-i ítélet logikájával 

szemben ez az önkormányzati doktrína alkotmányos státust nyújt az önkormányzatoknak. Luxemburgban 1789-
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ben, Svájcban kantonális szinten 1803-ban, 1848-ban és 1874-ben, Poroszországban 1808-ban, 

Franciaországban és Belgiumban 1831-ben, Dániában és Norvégiában 1837-ben, Hollandiában 1848-ban, 

Svédországban 1862-ban, Finnországban 1865-ben, a Weimari Köztársaságban 1919-ben, Japánban 1947-ben, 

Olaszországban 1948-ban, NSZK-ban 1949-ben, Portugáliában 1976-ban, Spanyolországban 1978-ban, majd a 

rendszerváltásokat követően szinte minden posztkommunista országban alkotmányos megerősítést kaptak az 

önkormányzatok. Ezekben az országokban az önkormányzatok alkotmányos jogainak elismerése azon a 

természetjogi felfogáson alapul, hogy az önkormányzatok az állampolgárok közösségi jogait valósítják meg, az 

állami beavatkozással szemben ugyanúgy védelmet élveznek, mint az egyes egyének. Ezzel szemben az 

angolszász, különösen a brit felfogás a közösségi gyökerek helyett az utilitarista logikát követve azt vallja, hogy 

az államba beépülő önkormányzatok állami feladatokat valósítanak meg, függetlenül attól, hogy ügynökségekről 

vagy képviseleti szervekről van szó. Az önkormányzatok alkotmányos védelme és önállósága nem korlátlan. A 

tartományok és kommunális önkormányzatok önálló hatalmi ág voltát expressis verbis csak az 1831-es belga 

alkotmány deklarálta, elismerve azt a belga tradíciót, hogy az évszázados idegen elnyomás alatt a helyi 

hatóságok testesítették meg a szabadságot és demokráciát. Robert Senelle, amikor indítványozta az 

alkotmányozó gyűlés számára a decentralizáció szabályozását, éppen a napóleoni igazgatási logikával szemben 

kívánt fellépni, amelyik nem engedte meg közbenső mechanizmus kiépülését az állam és az egyén között 

(Warmenhoven, 1981). Más kérdés az, hogy az alkotmányos meghatározás csak keretjellegű volt a helyi 

közösség érdekében álló ügyek intézésére. Így a folyamatos centralizációs veszély elhárítására ez az 

alkotmányos szabály a gyakorlatban nem bizonyult elegendőnek, különösen a 19. századtól kezdve, amikor az 

éjjeliőr állam helyére az egyre szélesebb körben beavatkozó állam modellje lépett (Delmartino, 1991). 

A kontinentális Európa írott alkotmányaiban a helyi önkormányzatok alkotmányos státusa tehát az általános 

kompetencia elvére épül. E felfogás szerint a helyi önkormányzatok minden feladatot elláthatnak, ami a helyi 

közösség érdekeit érinti és nem ütközik más szervek hatáskörébe. Több alkotmány ezt az általános 

felhatalmazást kifejezetten megfogalmazza. A német alaptörvény 28 §-a szerint: „A helyi önkormányzatokat a 

jogszabályok keretei között megilleti a jog, hogy saját felelősségükre a helyi közösség ügyeiben 

kormányozzanak és szabályozzanak.‖ Az ír önkormányzatok 1991-ben kaptak általános hatásköri felhatalmazást 

arra, hogy „intézkedjenek, kezdeményezzenek olyan területeken, illetve végezzenek olyan tevékenységet a jogi 

keretek között, ami szükségesnek vagy kívánatosnak minősül a helyi közösség érdekeinek támogatásában.‖ A 

dán önkormányzatok rendeltetéseként a község ügyeiről való gondoskodást jelölik meg stb. 

Ebben az önkormányzati modellben, az ultra vires elvű rendszerekkel szemben, az önkormányzatok konkrét 

döntéseit nem kell visszavezetni konkrét hatásköri felhatalmazásra. Természetesen ezek az alkotmányos 

meghatalmazások erősen keretjellegűek, mindenesetre alkalmasak arra, hogy a hatáskör-telepítés alkotmányjogi 

vita tárgya lehessen. A német alkotmánybíróság egyik ítéletében például az alábbiakban határozta meg a helyi 

közügy lényegét: „A helyi közösség ügyei azok a szükségletek és érdekek, amelyek a helyi közösségben 

gyökereznek vagy olyan specifikus vonásuk van, amely a helyben lakókat, mint egységes közösséget együttesen 

érinti az együttélés és együtt lakás vonatkozásában, ami nem múlhat a község közigazgatási erején.‖ A 28. § 

egyben rögzíti a hatáskörök elosztásában a községi önkormányzat elsőbbségét a járásival szemben, amit 

ugyancsak egy alkotmánybírósági döntés mondott ki, kifejtve azonban azt is, hogy ez az elv nem zárja ki a 

feladatok vándorlását, abban az esetben, ha egy feladat túlnő a község határain. Ezért ítélte az alkotmánybíróság 

például a szemétszállítást, tárolást, feldolgozást községen túli illetve feletti feladatnak. Az alkotmánybíróság egy 

másik döntése szerint a községi tanács a 28. § alapján nem hozhat olyan határozatot, melyben területét 

atomfegyver mentes övezetté nyilvánítja. 

Külön súlya van a német alkotmány megfogalmazásában a „törvények keretei között‖ kifejezésnek, amellyel 

alkotmányjogilag lehetőség van az önkormányzatok korlátozására. Egy község felszámolásával szemben például 

alkotmányjogi panasz nem emelhető, hiszen „az önkormányzati jog nem egyedileg az egyes településeket védi, 

hanem általában a községeket, mint intézményeket‖. A törvényi beavatkozásnak azonban van egy jelentős 

korlátja, mégpedig az önkormányzás ún. „Kernbereich‖-ja, lényegi magja, ami például az előző esetben azt 

jelenti, hogy feloszlatni községet úgy nem lehet, hogy előtte ne fejthesse ki a véleményét, s csak akkor lehet 

indokolt, ha a közjót szolgálja. Ezen az alapon lehet például egy községet iskolafenntartó társulásba 

kényszeríteni, ha önként nem hajlandó rá, és a gyerekek érdeke ezt diktálja. 

A példák arra mutatnak rá, hogy amennyiben az alkotmány vállalkozik az önkormányzati általános hatáskör 

fogalmi körülhatárolására, akkor a törvényhozó nem korlátozhatja önkényesen ezt a területet. Hozzá kell 

ugyanakkor tenni azt is, hogy egyes vélemények szerint például a német alkotmánybíróság az 

önkormányzatokat érintő alkotmányjogi vitákban többnyire nem az önkormányzatoknak kedvez. 

A két alapmodell közötti koncepcionális eltérés tisztán kiütközött a Helyi Önkormányzatok Európai Kartájának 

előkészítése és elfogadása idején. Ez a politikai dokumentum azt célozta meg, hogy az aláíró államokkal 
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elismertesse a helyi önkormányzatok lehető legnagyobb autonómiáját annak érdekében, hogy szimbolizálják a 

„valódi demokrácia próbaköveit‖. 1989-ig a kartát az Európa Tanács 17 tagállama aláírta (Norton, 1994), Nagy-

Britannia viszont csak sokkal később, arra hivatkozva, hogy annak elvei idegenek a brit önkormányzati 

tradícióktól. 

Sajátos módon azonban, ha közelebbről szemügyre vesszük a két önkormányzati modell tényleges működését, 

az önkormányzatok által ellátott feladatokat és működésük feltételeit, akkor koránt sincs olyan nagy különbség, 

mint ami a modellekből következne. Ahol általános hatáskört birtokolnak az önkormányzatok, ott többnyire 

sokallják a kötelező állami feladatokat, s lényegesen kevesebb az olyan pozitív hatásköri összeütközés, amikor 

az önkormányzatok a maguk számára vitatnak el más szerv által ellátott feladatokat. A másik oldalon pedig, 

mint említettük, például a brit önkormányzatok az utóbbi évtizedek törvényi szabályozása nyomán olyan 

keretjellegű felhatalmazásokkal rendelkeznek, amelyekkel gyakorlatilag általános kompetenciát élveznek a helyi 

közügyek intézésében és meglehetősen tág diszkrecionális mozgástérrel, ami viszont a kontinentális 

szabályozásra kevésbé jellemző. A Bains-jelentés nyomán az angol önkormányzatok is egyre nagyobb 

rugalmassággal szervezhetik az adminisztrációs struktúrát, azaz szervezetalakítási joguk is egyre erősebb. 

Az általános felhatalmazással rendelkező – látszólag szélesebb hatáskörű – kontinentális európai 

önkormányzatok hatóköre is gyakran szűkíthető más szervek beiktatásával olyan tevékenységi körökben, 

amelyek másutt az önkormányzatok hatáskörébe tartoznak. A brit szolgáltatás-szervezési reformokat viszont a 

szakirodalom arról az oldalról kritizálja, hogy a helyi feladatok önkormányzatoktól történő kiszervezése 

elsősorban az állami befolyás növelését, a demokratikus kontroll csökkentését szolgálta. Miközben az 

önkormányzatok általános felhatalmazáshoz jutottak, a másik oldalon 1930 óta folyamatosan veszítettek 

kompetenciájukból a munkanélküliekről való gondoskodás, kórházfenntartás, gáz és elektromos és vízellátás, 

szemétszállítás stb. területén (Norton, 1994). 

Ezek az elemek, ellentmondásos jelenségek felhívják a figyelmet arra, hogy az egyes területi igazgatási 

rendszerek és modellek jellemzésére önmagában az alkotmányos státus, illetve a hatáskörök decentralizálásának 

modellje nem ad elegendő információt. A decentralizáció és dekoncentráció mértéke, a birtokolt hatáskörök és 

saját források terjedelme, az állam ellenőrzési és befolyásolási lehetőségei feltétlenül vizsgálandóak. A területi 

irányítás, az önkormányzatok alkotmányos helyzete, normatív szabályozása csak kiindulópont a tényleges 

közjogi, politikai és gazdasági helyzet értékeléséhez. A tapasztalatok azt mutatják, hogy látszólag erősen eltérő 

közjogi berendezkedés mellett a működő rendszerek gyakorlati problémái kísértetiesen hasonlítanak egymásra 

(Batley–Stoker, 1991). A központi és helyi viszonyrendszer mindig ambivalens, a centralizációban és a 

decentralizációban érdekelt erők esélyei folyamatosan változnak. A központosító törekvések nem mindig 

jelennek meg a szervezeti és hatásköri szabályokban, sokkal inkább a pénzügyi források elosztásában. Az 

önkormányzás demokratikus tartalma sem érvényesül maradéktalanul, általános jelenség a helyi társadalom 

közömbössége, alacsony választási részvétele, az önkormányzati testületekben az elitizmus, illetve a 

formalizmusok eluralkodása. Ez arra utal, hogy az önkormányzati és dekoncentrált szektor működési 

módszereiben esetenként közeledik egymáshoz, illetve az önkormányzati rendszerek demokratikus előnyei nem 

mindig érvényesülnek, különösen ott nem, ahol eleve kisebb a társadalompolitikai jelentőségük, s ezzel kiváltják 

a helyi választópolgárok közömbösségét. Az önkormányzati rendszerek háttérbe szorulásának egyik 

legtipikusabb eszköze a finanszírozási rendszer szorítása, amikor a közjogi jogállás és a pénzügyi mozgástér 

kerül kibékíthetetlen ellentétbe, s az önkormányzatok autonómiájuk ellenére sem rendelkeznek nagyobb 

mozgástérrel, mint a dekoncentrált állami szektor. 

2.4. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a decentralizáció, dekoncentráció fogalmát 

2. Vázolja fel az unitároius és föderatív állam főbb különbségeit 

3. Mit jelentenek a fogalmak: általános felhatalmazás és ultra vires 

4. Melyek a centralizáció és decentralizáció előnyei és hátrányai? 

3. A területi közigazgatás szervezés főbb elméletei 

3.1. A nemzeti közigazgatási rendszerek konvergenciája 
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Az európai nemzeti közigazgatások reformja erősen az integráció hatása alatt zajlik. Az Európai Unióval 

kapcsolatos állam és politikatudományi kutatásoknak az utóbbi évtizedben az egyik leggyakoribb témája az un. 

európaizáció. E fogalom lényegében azt a folyamatot takarja, amelynek során az unió szabályozó, orientáló 

szerepének hatására a tagállamok gazdasági, társadalmi, jogi, politikai és közjogi rendszere közeledik 

egymáshoz. Az európaizáció sajátossága, hogy nem csupán azokon a területeken következik be, ahol az 

alkalmazkodás lényegében kötelező, hanem olyan területeken is, ahol nincs direkt kényszer, ám a közeledés 

mégis szinte szükségszerű. Ilyen terület a közigazgatás. Amikor egy állam szupranacionális politikai-

adminisztratív rendszerhez csatlakozik, szembe kell néznie az alkalmazkodás követelményével. Amíg a közös 

jogszabályok elfogadása, a jogrendszerek harmonizációja viszonylag jelentős mértékben halad előre, addig az 

adminisztratív rendszerek harmonizálása, egy többszintű kormányzási rendszerbe illesztése, bonyolultabbnak 

ígérkezik. Ugyanakkor ez a feladat nem kerülhető meg, hiszen az egyes tagállamok egymásba vetett bizalma 

jelentős mértékben múlik azon, hogy a közigazgatásuk milyen színvonalon működik. 

A nemzeti közigazgatások közeledése nem korlátozódik Európára, hanem a globalizáció hatására, világjelenség, 

e folyamat lényegében két fázisban zajlott. 

Az államok fejlődésére egészen a huszadik század második feléig az volt jellemző, hogy a nemzetállamnak nem 

volt versenytársa, nem kellett összehasonlítania magát más államokkal. A hetvenes évektől a globális gazdasági 

folyamatok miatt több területen a nemzetállami méretek helyett szupranacionális, sokszor világméretű 

beavatkozás vált jellemzővé, pontosabban szükségessé. A globalizációra a nemzetközi együttműködés, a 

hálózatok, szervezetek kiterjedése volt a reakció, tehát a nemzetállamok, később pedig a régiók közös 

alkalmazkodásának, együttműködésének jelensége. A működési tapasztalatok, intézmények, eljárások 

nemzetközi cseréjének elmaradása súlyos működési gondokkal szembesítette volna a nemzetállami 

kormányzatokat (D’Orta, 2003.). A globalizáció nem a nemzetállam meggyengülését, hanem a nemzetközi 

körülményekhez való alkalmazkodását teszi szükségessé. Az ENSZ első jelentése a világ közszektoráról 

„Globalizáció és az állam‖ címmel, 2001-ben már azt állapítja meg, hogy az állam meggyengülése akadályozta 

az emberek előnyökhöz jutását a globalizációból, a gyenge állam nem volt képes lehetővé tenni a fejlődést, nem 

teremtett szociális biztonságot azok számára, akik a gazdasági szerkezetváltás áldozatai. 

A közigazgatási rendszerek átalakulásának és nemzetközi integrálódásának második korszaka az utóbbi években 

kezdődött, amikor megfogalmazódott, hogy a legjobb praxisok és intézmények terjesztése már nem bízható 

pusztán a tagállamokra, hanem ehhez szupernacionális támogatás szükséges. A világ közigazgatásában 

tapasztalható egységesülési folyamat egyik kulcsfogalmává vált az un. „jó kormányzás‖, amely lényegében a 

kormányzatokkal szembeni standard elvárások foglalata. Verebélyi Imre a jó kormányzás kritériumait, egyezően 

a nemzetközi dokumentumokban és a szakirodalomban szereplő alapértékekkel, a demokrácia, jogállamiság, 

eredményesség és hatékonyság fogalma alá sorolja (Verebélyi, 2004). 

Az ENSZ ún. millenniumi deklarációja 2000. szeptember 8-án, hangsúlyozza a szegénység elleni küzdelem és a 

„jó kormányzás‖ szoros kapcsolatát, a közszektor megerősítésének szükségességét. A szupranacionális 

szervezetek szerepvállalására, az új korszak megjelenésére több tény utal: 

• 2001-2002-ben az OECD létrehozta a Közigazgatási és Területi Fejlesztési Főigazgatóságot, megerősítette 

közigazgatási bizottságának hatáskörét, hogy biztos bázison folytathasson kutatásokat, elemzéseket a 

közigazgatási rendszerek területén, s hogy ezek alapján javaslatokat fogalmazhasson meg a különböző 

országok számára. Egyre több olyan világ vagy kontinentális méretű átfogó elemzések készülnek például az 

OECD égisze alatt, amelyek egy előre meghatározott kritérium rendszer szerint hasonlítják össze és minősítik 

az egyes országok kormányzatainak teljesítményét. 

• Az ENSZ, már említett jelentése 2001-ben, illetve egy másik 2003-ban az e-kormányzásról, de egyéb jelek is 

azt mutatják, hogy az ENSZ is egyre intenzívebb szerepet kíván vállalni a közigazgatási reformok 

támogatásában, tekintettel arra a véleményére, hogy a gazdasági támogatások, segélyek sikerét jórészt a 

kormányzás minősége határozza meg az adott országokban. E szerepvállalásra készülve hozott létre az ENSZ 

ilyen profilú szervezeteket az utóbbi időben. 

• 1999-ben rendezték meg először a „Globális fórum a kormányzás újra felfedezéséről‖ című rendezvényt. 

Azóta már öt kormányközi tanácskozás volt, amelyek célja, a sikeres tapasztalatok átadásával felgyorsítani a 

kormányzati rendszerek innovációját. 

• Mint később részletesen kitérünk rá, az unió is egyre markánsabban törekszik a nemzeti közigazgatások 

befolyásolására. 1998-ban párhuzamosan az Európai Monetáris Unió korrekciójával az unió elfogadott egy 

„derogációt‖ a nemzetállamok adminisztratív autonómiájának és függetlenségének gyakorlatilag szentként 
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kezelt elve alól. Ennek kell tekinteni az Európai Központi Bank létrehozását, illetve ezzel a nemzeti központi 

bankok szükségszerű átalakítását. Itt már ugyanis nem spontán kooperációról van szó, hanem közös 

adminisztratív reformról! (D’Orta, 2003.) 

A jó kormányzás eszméje tehát egyértelműen jelzi egyrészt a nemzeti közigazgatásokkal szembeni globalizációs 

nyomást (különösen a nemzetközi szervezetek által segélyezett szervezetek irányában), másrészt azt az 

irányváltozást is, amelyik a korábbi karcsú illetve minimális állam helyett, a határozott, cselekvő, megfelelő 

kapacitásokkal rendelkező állameszményt favorizálja. 

Az európai közigazgatási térség (EAS) 

A nemzeti közigazgatások együttműködésének első korszaka a hetvenes években lényegében teljesen spontán 

volt. Az államok „kölcsönösen fertőzték‖ egymást, átültetve jogi és adminisztratív intézményeket egyik 

országból a másikba. Ebben az időszakban elsősorban a „New Public Management‖ eszméje és módszerei 

terjedtek. E folyamat mellett érlelődött az európai közigazgatási jog, jórészt az Európai Bíróság tevékenysége 

nyomán, amely áthatotta a tagállamok közigazgatási kultúráját (Saphiro, 2000.). 

E spontán folyamatok ellenére, még mindig ellentmondásos jelenségeknek lehetünk tanúi a nemzetállamok 

viselkedésében. Egyrészt erősödik a már 20 éve működő Európai Közigazgatási Hálózat, amelynek szerepe 

fontos a közigazgatásért felelős állami vezetők döntéseinek előkészítésében, másrészt azonban továbbra is 

változatlan az igény arra, hogy a tagállamok megőrizzék közigazgatási autonómiájukat. Egyre határozottabban 

jelennek meg azonban azok a vélemények, melyek szerint közép – illetve hosszabb távon az egységesülési 

folyamat szükségszerű lesz. E vélemények azon a tapasztalaton alapulnak, hogy az unió eddigi története során 

fokozatosan lebontotta a határokat a tagállamok között és belép egy új periódusba, amelyben a közös politikák 

végrehajtása lesz a prioritás. Ha nem következik be a nemzeti közigazgatások homogenizálódása, akkor az unió 

szétszakad a vezető, úttörő államokra és a többiekre, felerősítve a centrifugális hatásokat (D’Orta, 2003.). 

A tagállamok adminisztratív kapacitásainak homogenizálása azonban nem jelent teljes uniformizálást, nem 

hagyja figyelmen kívül az egyes országok történelmét és sajátosságait. Ez ellentmondana a szubszidiaritás 

elvének és annak a decentralizációs folyamatnak, amely a tagállamok zömében zajlik. Általános felismerés ma 

már ugyanis, ahogy az említett ENSZ jelentés fogalmaz, hogy a korábbi kívülről-felülről irányított, kínálat 

orientált reformok többnyire sikertelenek. Ha a tudás transzferje nem találkozik a fogadó ország igényével, 

akkor nem képes fenntartható eredményeket hozni. 

Kérdés, hogyan lehet egyszerre a homogenizációt elérni, és a tagállami autonómiát megőrizni? D’Orta 

véleménye szerint csak úgy, ha nem az adminisztratív rendszerek, intézmények, eljárások homogenizálásra 

kerül sor, hanem a rendszerek teljesítménye válik egységessé, tehát ha sikerül elérni a nemzeti adminisztratív 

rendszerek szolgáltatásaink, működésének közös mennyiségi és minőségi standardját. A polgároknak és a 

vállalkozásoknak ugyanis nem az a fontos, hogy ki és hogyan, hanem, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt 

(D’Orta, 2003). Az európai adminisztratív térség kifejezést a közigazgatásért felelős miniszterek 2000. 

november 7-én Strasbourgban tartott ülésén elfogadott határozata expressis verbis tartalmazza bizonyos 

összefüggésben: „Az új, nyitott módszerű koordináció (OMC), amelyet a Lisszaboni csúcsértekezlet ajánlott, 

lehetővé teszi egy európai minőségű közigazgatás kiépítését a térségben‖. Az európai adminisztratív térség az 

európai politikák és szabályok által teremtett környezet, amely a tagállamokat arra készteti, a polgároknak és 

vállalkozásoknak nyújtott jogok egységessége nevében, hogy a szolgáltatásokat egységes minőségben szervezze 

meg (D’Orta, 2003). 

Olsen szerint az európai adminisztratív térség, mint konvergencia jelenség annak köszönhető, hogy a 

közigazgatás ebben a térségben az unió közös elveit követve működik (Olsen, 2004). Tény viszont, hogy tovább 

él a nemzetállamok ragaszkodása a közigazgatási tradícióikhoz, s elvárás maradt, hogy a nemzeti közigazgatás 

az adott társadalom speciális igényeire reagáljon. Olsen számba veszi azokat az elemeket, amelyek a nemzeti 

közigazgatások fejlődésében közösnek tekinthetőek. A közigazgatás világszerte átalakulóban van, s halad a 

weberiánus, bürokratikus közigazgatástól az un. New Public Management irányába, a közhatalmi, hierarchikus 

kormányzattól az együttműködő kormányzás felé (government/governance). A közigazgatás fejlődése, mozgása 

jelentős mértékben függ a szereplőktől, a rendszer részeként működő autonóm intézményektől. A közigazgatás 

tehát nem formálható egyszerűen tiszta teoretikus-univerzális modellek mentén. A közigazgatás nem 

magyarázható leegyszerűsített tényekkel, hiszen számtalan komplex hatás éri, melyek közül vannak 

természetesek, objektívek, (például a funkciók, a természeti környezet átalakulása), és vannak olyanok, amelyek 

mesterségesek, külsődlegesek, esetleg „diktáltak‖. Ez utóbbi jelenségre is van bőven példa. A fejlett nyugati 

országok illetve nemzetközi szervezetek a fejlődő országokba irányuló kölcsönöket, segélyeket sokszor 

politikai, adminisztratív típusú feltételek teljesítéséhez kötötték, de a korábbi szovjet blokk országainak 
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közigazgatása is külső mintát követett. A külső minták legnagyobb gondja, hogy nem veszi figyelembe azt, 

hogy a közigazgatás nem működik igazán sem a weberi bürokratikus, sem az üzleti szabályok szerint. A 

közigazgatás különböző szereplők, értékek, érdekek szövete, amellyel szemben nagyon különböző, egymással 

ellentétes elvárások fogalmazódnak meg (lojalitás, jogállamiság, professzionalizmus, költségtakarékosság, 

politikai értékek védelme, stb.). Mindegyik elem forrása lehet a legitimációnak és a kritikának egyaránt, s a 

konfliktusos elvárásokból különböző eredmények születtek a történelem során. 

A közigazgatások közötti konvergencia eltérő szükségletek, hatalmi viszonyok, és értékek mentén történhet. 

Általában megállapítható, hogy a nemzeti közigazgatások nehezen mozdulnak a belső kultúrák, szervezeti 

ellenállás, történelmi meghatározottságok miatt. Az is tény, hogy még mindig könnyebb szabályokat, 

intézményeket közelíteni, mint a kultúrát, a működési gyakorlatot, a bürokrácia magatartását, a külső minták 

tehát a gyengébb ellenállás irányába haladva előszeretettel javasolják különböző szabályok megalkotását, 

intézmények felállítását, vagy az adminisztratív „kapacitások‖ fejlesztését. 

Kérdés, hogy az európai tagállamok adminisztrációjára milyen mértékben hat maga az unió? Olsen a technikai 

fejlődés globális hatásaként a közigazgatás európaizációjának egyik kétségtelen jeleként értékeli, hogy általában 

a közigazgatás, különösen az e-vagy web-bürokrácia szerepe növekedett, bár ez a jelenség az egész fejlett 

nyugatra jellemző. 

Azt is számításba kell venni, hogy a Bíróságnak és a Bizottságnak felhatalmazása van a szerződések védelmére, 

ami magába foglalja az erősebb adminisztratív beavatkozás lehetőségét is. Az is tény, hogy a tagállamoknak 

indirekt módon van kötelme a megfelelő adminisztratív kapacitások kiépítésére, hiszen a Szerződés 10. szakasza 

alapján köteles a tagságból eredő kötelezettségek teljesítésére, tehát részt venni az EU döntési 

mechanizmusában, végrehajtani az EU szabályozást, teljesíteni a pénzügyi kötelezettségeket (Moxon–Browne, 

2005) 

3.2. Szubszidiaritás 

A szubszidiaritás elvét már Arisztotelész is ismerte, illetve érvényesülését kívánatosnak tartotta az állam és 

társadalom, illetve az egyén közötti kapcsolatrendszer építésében. A polisz hatalmát csak addig a mértékig 

ismerte el, amíg az az egyén javát szolgálja és szabadságát védi (Dunn, 1995). Aquinoi Szent Tamás 

tanításaiban is megjelenik a gondolat, hangsúlyozza az állam közösségi eredetét, s noha a királyságot tartja 

ideális államformának, egyben lelkesedik az olasz városállami formáért, éppen azért, mert a döntéshozás 

közvetlenül a városi társadalom közelében épült ki. A második világháború után válik azonban széles körben 

elfogadottá és alkalmazottá az elv, amelynek gyökereit az állam és társadalom közötti viszonyt értelmező két fő 

filozófiai áramlat gondolatiságában és vitájában lehet fellelni (Norton, 1991). 

- Az angolszász utilitarista iskola szerint az állam szerepe arra korlátozódik, hogy az egyéni érdekek 

érvényesülését elősegítse. 

- A kontinentális katolikus gondolkodás viszont (Cicero és Aquinói Szent Tamás nyomán) az állam és a 

társadalom szoros kapcsolatában az állam elsődleges feladatának tekinti az állampolgárról való gondoskodást. 

- A két iskola individuum felfogása gyökeresen különbözik egymástól, miszerint az egyik az egyén érdekének 

veti alá az államot és társadalmat, míg a másikban az egyént szolidaritás köti össze az állammal és 

társadalommal. 

A szubszidiaritás és szolidaritás katolikus elvét, mint természetjogi keretet német befolyásra XI. Pius 1931-ben 

kibocsátott „Quadragesimo anno‖ kezdetű enciklikája fogalmazta meg. Eszerint a szociális felelősség 

elsősorban az egyénre vagy a társadalomnak az egyénhez legközelebb álló szintjére hárul. Később XII. Pius 

deklarálta, hogy a szubszidiaritás elve vonatkozik valamennyi szervezet társadalmi életére. XXIII. János pápa 

„Mater et Magistra‖ enciklikájában az állami hatóságok gazdasági szerepköréről írja: „bátorítani, stimulálni, 

szabályozni, kiegészíteni és helyettesíteni, de nem kisajátítani kell az egyéni erőfeszítéseket‖. E megfogalmazás 

egyébként megegyezik a brit „enabling role‖ koncepcióval, amely a nyolcvanas évek konzervatív 

kormányzásában vált uralkodóvá a helyi kormányzatokra vonatkozó stratégiát illetően, s éppen az 

önkormányzatok szerepének csökkentésére irányult azzal, hogy az állami/önkormányzti közvetlen szolgáltatás 

helyett arra kell törekedni, hogy a piaci vagy nonprofit szereplők váljanak képessé a feladatok ellátására. 

Az európai politikai gondolkodásban a legnagyobb karriert befutott szervezési elmélet a német 

kereszténydemokrata és nem marxista szocialista pártideológiáktól indult és az Európai Közösség egyik 

legfontosabb szervezési elvéig jutott. A német politikusok a szubszidiaritást Európa Magna Chartájának 
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nevezik, szellemesen utalva arra, hogy az elv nyomán hogyan épülnek be a területi döntéshozók a közösségi 

döntéshozásba. A szubszidiaritás elve 1986-ban és 1990-ben az integráció mélyítését szolgáló 

alapdokumentumok elfogadásánál értékelődött fel, amikor Delors nem egyszerűen a közösség és a tagállamok 

közötti viszonyrendszer megalapozására, hanem a brüsszeli bürokrácia demokratikus deficitjének a kezelésére is 

alkalmas elvnek jelölte meg (Hummer–Bohr,1994). A Jacques Delors által 1991-ben rendezett kollokviumon 

törekedtek összekapcsolni a szubszidiaritás eredetileg morális tartalmát a közfeladatok nemzeten belüli és 

nemzetközi szintjei közötti telepítésének újszerű dimenziójával. Delors a szubszidiaritás két elválaszthatatlan 

aspektusát különítette el: 

- mindenki joga arra, hogy gyakorolja feladatkörét azokon a területeken, ahol erre ő a legalkalmasabb; 

- a közfeladatokat gyakorló hatóságok kötelezettsége arra, hogy mindenkinek megadjanak minden eszközt 

kapacitásuk teljes kihasználására. 

Delors szerint a szubszidiaritás nem egyszerűen a felsőbb hatóságok beavatkozásának korlátozása az egyénnel 

vagy közösséggel szemben, azért, hogy maguk cselekedhessenek, hanem egyben kötelezettség is arra, hogy 

cselekedjenek az egyén vagy csoport irányába, ha lehetőség van arra, hogy azok elérjék a kívánt célt. A kisebb 

illetve alacsonyabb egység joga addig a mértékig cselekedni, ameddig arra egyedül jobban képes, mint a 

nagyobb illetve magasabb egység. Delors ugyanezt az elvet érvényesnek tartja az Európai Közösségre is, 

miszerint a „föderális‖ szint kompetenciáját úgy kell kialakítani, hogy az európai struktúrában új equilibrium 

jöjjön létre a közösségi, nemzeti és helyi szintek között (Delors, 1991). 

Aquinói Szent Tamás egy könyvillusztráción 
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Az Európa Tanács szervezésében elkészült 1994-re egy szakértői tanulmány, amely ajánlásként funkcionál a 

tagállamok számára. A szubszidiaritás eszerint lényegében a hatalom korlátozásának és egyben a beavatkozás 

szükségességének és szabályozásának elve (Balázs, 1994). 

Az Önkormányzatok Európai Chartája is ad egy definíciót, mely szerint „Általában a közfeladatokat lehetőleg 

az állampolgárokhoz legközelebb álló igazgatási szerveknek kell megvalósítaniuk. A feladatok más igazgatási 

szervekre történő átruházása a feladat természetétől, jellegétől, a hatékonysági és gazdaságossági 

követelményektől függ.‖ 

A szubszidiaritás elve a különböző dokumentumokban rendkívül általános megfogalmazásokban jelenik meg, 

ezzel nem kis nehézséget okoz az Európai Unión belüli alkalmazásában, ugyanakkor hivatkozási alapul szolgál 

különböző szinteken folyó kompetencia-vitáknak, (Schmieding,1992, EUREG, 1995). Heinrich Siedentopf 

szellemesen fogalmazza meg a szubszidiaritási elv rugalmasságát: „A szubszidiaritás elve hű barátja a német 

tartományoknak és önkormányzatoknak, de nem kevés államjogi furfangosság mellett működőképes csak.‖ 

(Siedentopf, 1991: 240). 

A máig tartó viták alapját lényegében az képezi, hogy a szubszidiaritás elve a Maastrichti szerződésen belül is 

ellentmondásosan jelenik meg. Miközben a szerződés preambuluma az elv általános alkalmazásának szándékára 

utal, ehhez képest a későbbi rendelkezésekből egyértelművé válik, hogy kötelező, jogi relevanciája csupán a 

Közösség és a tagállamok között van. Sokak szerint még ezt a viszonyrendszert sem sikerült egyébként kellő 

precizitással megfogalmazni (Finta, 2006). Nem véletlen, hogy az elv, illetve végső soron a Közösség és a 

tagállamok közötti viszonyrendszer szabályozása nem is zárul le az unióról szóló szerződéssel. Az Amszterdami 

Szerződéshez kötődő jegyzőkönyv részletesebben írja le az elv alkalmazásának szabályait, bár az ehhez 

kapcsolódó tagállami nyilatkozatok azt jelzik, hogy a vita korántsem jutott nyugvópontra (Finta, 2006). 

Abban azonban egyetértés mutatkozik, hogy a szubszidiaritás elvének nemzetállamon belüli kötelező 

alkalmazására ezek a dokumentumok nem szolgálhatnak elsődleges referenciaként. Az elv tehát nem köthető 

kizárólag az unióhoz. A szubszidiaritás elvét kívánják követni a közszolgáltatások rendszerének kialakításában 

is, amelynek európai chartáját már meglehetősen hosszú ideje készítik (Soós, 1999). Miközben a szubszidiaritás 

elve az államon belüli területi munkamegosztás, vagy éppen a közhatalom és a civiltársadalom közötti 

kompetencia-megosztás alapjaként merül fel, addig a nemzetközi erőtérben a nemzetállami határokat lebontó, 

megkérdőjelező szupranacionális és regionális viszonyrendszer képletét jelenti (Hülvely, 1999). 

Nyugtázhatjuk tehát, hogy a szubszidiaritás elve valóban rendkívül komplex fogalmi keretben értelmeződik, 

hivatkozási alapul szolgálva a legkülönbözőbb dimenziójú törekvéseknek. Ami közös ezekben a törekvésekben, 

az a hatalom, források, kompetenciák elmozgatása a korábbi szintekről és szereplőktől, többnyire fölülről lefelé 

és a közhatalomtól a magán és civil szereplők irányába haladva. 

3.3. Hálózat (governance) paradigma 

Különösen a regionális politikai döntéshozásban merült fel, a lényegében vertikális dimenzióban értelmezhető 

decentralizáció és szubszidiaritás elve és követelménye mellett a hálózati modell. Különösen a „föderalizálódó‖ 

országokban, túljutva a föderalizálás/regionalizálás modernizációs top-down fázisán, jelent meg a különböző 

szektorok, szereplők partnerkénti bevonása a döntéshozásba. A lényegesen rugalmasabb, több szereplőt 

mozgató struktúrák közötti kooperációt már nem tudja a hierarchia, illetve a közhatalmi eszközrendszer 

biztosítani. Szükségessé válik a verseny helyett a konszenzusra törekvés, az alkudozás, a horizontális 

kooperációk bevetése, „megtanulása‖. 

A szubszidiaritás, amelyik elsősorban a szintek közötti hatalmi és munkamegosztás, a „szétválasztás‖ elve 

mellett tehát, a hálózat-elve az, amelyik biztosítja az egyre bonyolultabb, sokszereplős rendszerek rugalmas 

működését/együttműködését. A hálózati paradigma azonban nem zárja ki a közhatalmi, állami irányítási 

szerepeket, csupán kiegészíti azokat. A központi hatalom illetve közhatalom tölti be a rendszer-integrátor 

szerepét, amelyik biztosítja a szintek és szektorok közötti információáramlást (Cappellin, 1997). 

A politikatudományok sokféle megközelítésben tárgyalják a hálózatokat. A területi kormányzás szempontjából 

különösen az ún. közpolitikai hálózatok elmélete releváns, amely az új típusú kormányzás felismeréséből indul 

ki. Ebben a kormányzási modellben a hierarchikus, közhatalmi elemek mellett különböző erősséggel 

érvényesülnek hálózati, horizontális elemek és szereplők. A kormányzásnak (governance) sokfajta értelmezése 

van (Kooiman, 1993). A brit megközelítés az új típusú kormányzást önszabályozó hálózatként fogja fel, egy 

olyan korszakban, amikor a kormányzati döntéshozás lényegében átlépi a „Westminster és Whitehall‖ falait 

(Rhodes, 1997:49). Ez a megközelítés arra a tapasztalatra reagált, hogy a brit kormányzat, különböző, a 
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kormányzati hierarchián kívüli, szervezetek kiépítésével, megkerülte a hagyományos helyi önkormányzatokat, s 

egyre több közfeladat ellátása került ebbe az ún. harmadik szektorba. Ez a módszer nem pusztán a kormányzás 

pluralizálására, a New Public Management megoldásainak bevezetésére volt alkalmas, hanem új „kormányzási 

tér‖ a régió kialakítására is. 

Rhodes végül is az új típusú kormányzást (governance) egy önszabályozó, szervezetek közötti hálózatként írta 

le, amelyben 

• az érintett szervezetek között kölcsönös függőség van, 

• a hálózatok között folyamatos interakciók tapasztalhatóak, 

• ezek az interakciók „játékszerűek‖, meghatározott szabályokkal, bizalomra épülve, 

• s mint hálózat viszonylag független az államtól, noha indirekt módon a hálózatot kormányzó befolyása van 

(Rhodes, 1997:52). 

Ennek az „új lokalizmusnak‖, illetve az új – vállalatszerű – menedzsmentnek a megítélése azonban vegyes. 

Putnam, és Rhodes szerint valójában nem növekedett a helyi erők hatalma, inkább csökkent az 

elszámoltathatóság, nőtt a fragmentáció. Offe szerint viszont a tradicionális bürokráciák és közszereplők helyére 

lépő „parakormányzati‖ szereplők valóban képesek katalizátor szerepet betölteni a különböző szektorok között 

(Jones, 1999). Hasonlóan a modell előnyeit hangsúlyozva többek szerint az átláthatóságot rontó elemek 

ellensúlyozhatóak az erős társadalmi kontroll intézményesítésével (Moss Kanter, 2000). 

Az unióban kialakult félföderatív, részvételre épülő, a hagyományos államközpontú kormányzástól jelentősen 

eltérő governance modell különösen azokban az országokban jelent adaptációs kényszert, ahol unitárius a 

szerkezet, s az érdekegyeztetés korporatív, és közvetlen formái nem működnek (Grote-Gbikpi, 2002). A 

regionális governance neoliberálisnak tekintett jelszava alatt azonban gyakran pusztán átláthatatlan 

hálózatosodás zajlik, a többnyire újonnan kreált régiók az intézményépítési újítások „elszenvedői‖, ahol 

exkluzív elitkörök, egy új „regionális szolgáltatási osztály‖ jelent meg (Lovering, 2011). 

3.4. New public management 

A közigazgatás menedzseri megközelítése lényegében a klasszikus, weberi bürokratikus államigazgatás 

kritikája, amelyik a piaci szektorban használatos menedzsment módszerek alkalmazásával törekedett a 

közigazgatás teljesítményét növelni, az un. közösségi választások (döntések) elmélete alapján (Johnson, 1999). 

Az új közmenedzsment (NPM) lényegében a neokonzervativizmus ideológiai környezetéből indult 

társadalompolitikai irányzatnak, „mozgalomnak‖ tekinthető, (Horváth M., 2005), amelyik ugyanakkor a 

neoliberális gazdaságpolitika elveit, technikáit követi. Az NPM, mint mozgalom tehát nem pusztán az üzleti 

szektor technikáit alkalmazza, hanem sok esetben a filozófiáját is, amelyek széleskörű reformokhoz vezettek 

eleinte az angolszász világban, majd az európai kontinens országban is. 

A közmenedzsment és új közmenedzsment annyiban közös, hogy előszeretettel alkalmazza a piaci módszereket 

a közösségi feladatok ellátásában, beépíti a vállalkozó módszereket a nagy ellátó rendszerekbe, aktivizálja a 

magánszektort a közmegbízások teljesítésében (Horváth M, 2005: 27). 

Az NPM mint mozgalom, irányzat olyan sikeresnek bizonyult eleinte, hogy a nemzetközi szervezetek is (EU, 

OECD, Világbank) erősen támogatták a „jó gyakorlatok‖ terjedését. Mind az angolszász, mind a kontinentális 

önkormányzati rendszerek jelentős pozíciókat „vesztettek‖ a privát és civil szektor javára, („divestment‖, 

„contracting out‖). Különösen a munkanélküliekről való gondoskodás, kórházfenntartás, gáz-, elektromos 

energia és vízellátás, szemétszállítás terén a profit és nonprofit szektor egyre dominánsabb pozíciót szerzett, a 

hagyományosan is pluralizált szociális ellátás, kulturális szolgáltatások és gyermekvédelem mellett (Norton, 

1994; Horváth M., 2005; Józsa, 2006). 

Az un. New Public Management az alábbi fő változásokat hangsúlyozza a közigazgatásban: 

• a közösségi és magánszektor összefonódása, 

• több, szerződéses bázison nyugvó, versenyeztetett közszolgáltatás, 

• a privát szektor működési stílusának meghonosodása a gyakorlatban, 
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• a teljesítmény erőteljesebb mérése, (A ’Value for money’, illetve a best value elve a közszektorban azt jelenti, 

hogy korrekt egyensúlyt kell elérni a szolgáltatások minősége és költsége között, ennek érdekében alkalmazni 

kell a költség/haszon elemzéseket, az auditálást, s más teljesítménymérő módszereket (Font, 2000). 

• a kimenet, az eredmény, szerepének hangsúlyozása (Christensen–Yoshimi 2000), ezért honosodik meg a 

közigazgatásban is, például a Total Quality Management. 

Ezek az elvek, követelmények a gyakorlatban nem csak a működési módszereket, a szervezeti struktúrákat, a 

személyzettel szembeni elvárásokat változtatják meg, hanem hozzájárulnak a közszektor karcsúsodásához, 

illetve a hatalom decentralizálásához (Karkatsoulis, 2000). 

A kelet-közép-európai országok rendszerváltása az NPM virágkorában zajlott le, annak hatása alatt. Egyszerre 

kellett volna a legalitást, demokráciát és a menedzserializmust megvalósítani, egyszerre kellett volna túl sok és 

túl kevés bürokrácia. Az NPM reformok végrehajtása gyakran a külföldi szakértők kedvéért, s csak 

szimbolikusan történt. Nem törődtek az átvett eszközök konkrét helyzetre, országra adaptálásával. Az NPM 

szellemében végrehajtott reformokról kiderült, hogy a közigazgatás erősen kultúrafüggő, nincsenek egyformán 

működő receptek, ugyanazt az eredményt eltérő módszerekkel, intézményekkel is el lehet érni. Az NPM-hez 

fűződő reményeket az empirikus kutatások nem igazolták vissza. Elfelejtődött az is, hogy minden reform 

instabilitást eredményez, amit csak jelentős adminisztratív kapacitással lehet megelőzni. 

Mára az NPM népszerűsége erősen csökkent, annak felismerésével, hogy a piaci módszerek és logika nem 

minden állami funkció esetén érvényesíthető. Ahogy a közösségi döntések elmélete egyébként már régen vallja, 

hogy a piaci kudarcok és a kormányzati kudarcok szükségszerűek, csak a kettő kombinációja, s gyakorlati 

alkalmazhatóságának következetes elemzése adhat választ a konkrét közpolitikai dilemmák megoldásakor 

(Johnson, 1999). 

3.5. A területi szervezeti formák pluralizálódása 

Ahogy az eddigiekben láttuk, a területi irányításban közreműködő állami szervezetek alapvetően két csoportra 

oszthatók, önkormányzatokra és dekoncentrált államigazgatási szervekre. Vannak olyan önkormányzati 

rendszerek, ahol hagyományosan az általános hatáskörű, több feladatú illetve célú helyi-területi 

önkormányzatok mellett speciális, egycélú önkormányzatok is működnek, például az Egyesült Államokban, 

Svájcban, Finnországban, Olaszországban, elsősorban oktatási illetve egészségügyi intézmények működtetésére. 

Az utóbbi évtizedekben azonban e szervezetrendszer még bonyolultabbá válik, ahogy az állami irányítási 

módszerek a megváltozott feladatrendszer függvényében pluralizálódnak, ahogy az állami eszközrendszer 

eltolódik a hatalmi, adminisztratív karaktertől a szervező, szolgáltató menedzsment irányába (Lőrinc, 1997). 

- Az állam egyrészt számtalan funkciót leépít privatizáció vagy társadalmasítás formájában. 

- Másrészt megváltozott feladatai számára új szervezeti formákat kreál, amelyek a hagyományos önkormányzati 

és államigazgatási szektoron kívül helyezkednek el, „kvázi kormányzati‖ vagy éppen „kvázi nem kormányzati‖ 

jelleget öltve. 

Az állami tevékenység módszereinek és szervezetrendszerének pluralizálásában az angolszász államok jártak 

élen (Leach–Stewar–Walsh, 1994; Osborn–Gaebler, 1994), különösen akkor, amikor egyrészt a költségvetés 

krízishelyzete eleve szükségessé tette az állam karcsúsítását, másrészt, amikor olyan állami feladatok jelentek 

meg, amelyek ellátásához a klasszikus közhatalmi szerkezetek és módszerek alkalmatlannak bizonyultak, 

például a gazdasági szerkezetváltás nyomán fellépő helyi és regionális gazdaságtámogatási-fejlesztési feladatok 

menedzselése. A közigazgatási, illetve különösen az állami szolgáltatások szervezeti pluralizálódása, az 

önkormányzati szektor megújulása, az ún. harmadik szektor megjelenése, szorosan kapcsolódva a NPM 

mozgalom megerősödéséhez (Reichard, 1988) generális trend, amely áthatja valamennyi modern állam 

igazgatását (Nashold, 1996). A különböző ügynökségek, bizottságok, tanácsok, társulások a közjog és magánjog 

határán éppen arra hivatottak, hogy összekössék a területi-helyi feladatok megoldásában érdekelt különböző 

szereplőket, hogy rugalmasabb formában hajtsanak végre többnyire koordinációt igénylő szolgáltatási, 

fejlesztési, érdekegyeztetési funkciókat (Campbell, 1990). E szervezeti konglomerátum időnként ugyan 

zavarokat eredményez, kevésbé teszi áttekinthetővé a területi irányítást, gyakran rejtett centralizációt szolgál, 

közjogi szabályozása bizonytalan (Lewis, 1992). Alapvetően azonban olyan jelenséggel állunk szemben, 

amelyik hosszabb távon az autoritásra, hierarchiára, ágazati merevségre épülő állami modell helyén a 

partnerséget, együttműködést, a piaci és demokratikus eszközök térnyerését eredményezheti. A szintekre és 

hierarchiákra épülő, közjogi eszközökkel és viszonyrendszerrel összetartott struktúrák helyére, mint említettük, 
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„hálózatok‖ lépnek, amelyek rugalmasabban képesek alkalmazkodni a változó követelményekhez. A 

közhatalmi, előíró kormányzást (government) felváltja a tranzakcionális „governance‖, amelyben a közhatalmi 

és privát/civil szektorok, szereplők horizontális kapcsolatrendszere válik jellemzővé (Cappellin, 1997). 

Az önkormányzatok a helyi-területi hatalom gyakorlásának elsődleges, de ma már nem kizárólagos szereplői. 

Az ún. „governance‖ típusú kormányzásban a közhatalmi szereplők összefonódnak a gazdasági, civil szférával, 

illetve az egyes irányítási szintek egymással. A hatalmi ágakat és szinteket korábban szigorúan elválasztó falak 

eltűnnek, átjárhatóakká válnak, erős hálózatok jönnek létre, amelyek kikezdik a hagyományos intézmények 

bázisára épülő modelleket. Ma már a helyi és regionális irányítás leírását nem lehet a közhatalmi szektorra 

korlátozni (Bovaird et al, 2002). 

3.6. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. A jó kormányzás fogalmi kellékei 

2. Az Európai Közigazgatási Tér fogalma 

3. A szubszidiaritás elve hatása a területi közigazgatásra 

4. Az NPM jellemzői 

5. A közigazgatás hálózatosodásának következményei 

4. AZ ÖNKORMÁNYZATI SZEREPKÖRÖK 

Az önkormányzati rendszerek szerepköre viszonylag egységesen alakul, függetlenül attól, hogy milyen 

alkotmányjogi modelleken keresztül jutnak a feladatok az önkormányzati szintekhez. Az alábbi összegzés 20 

ország példáján azt mutatja be, hogy melyek a legtipikusabb önkormányzati feladatok, és többnyire milyen 

formákban látják el ezeket az önkormányzatok (Norton, 1994: 64–66). 

4.1. Területrendezés és -fejlesztés 

A várostervezés illetve fejlesztés tervezési értelemben vett funkcióját mind a 20 államban kötelezően a helyi 

önkormányzat gyakorolja. Előfordul, hogy az önkormányzat elnöke hivatalos szerepet kap e funkció kapcsán, 

mint az Egyesült Államokban, ahol ezt a hatáskört ún. tervező bizottságokhoz delegálták, és a bizottságok a 

polgármesternek kötelesek beszámolni tevékenységükről. Japánban a prefektúrák kormányzói saját hatáskörben, 

közvetlenül irányítják a nagyobb projekteket illetve lakásberuházásokat. 

4.2. Lakásellátás 

A helyi önkormányzatok gondoskodnak a rászorulók részére szociális ún. alacsony bérletű, támogatott 

lakásokról, kivétel az ausztrál államokban. A feladatot többnyire építőipari vegyes vállalatok, állami vállalatok, 

alapítványok és más testületek bevonásával vagy használati megállapodások alapján nyújtott támogatások útján 

látják el. Kölcsöngaranciákat vállalhatnak államilag támogatott alapítványoknak, telket biztosítanak vagy 

átvállalják a lakbértámogatások egy részét az államtól. E funkciókra több országban külön lakásügyi hatóságot 

hoztak létre városi vagy megyei szinten pl. az Egyesült Államokban, illetve tartományi szinten Kanadában. A 

rehabilitáció általánosan a városi önkormányzatok alapvető feladatai közé tartozik. 

4.3. Úthálózat 

A települési közutak építése és karbantartása minden országban a helyi önkormányzat hatásköre és feladata. A 

megyék, tartományok, prefektúrák és provinciák (Ontarióban a régiók) hatáskörébe általában a területükön 

található településeket összekötő úthálózat tartozik. Azonban szerződéses alapon vagy más módon gyakran 

bekapcsolódnak állami fejlesztésekbe is, például megépítik vagy karbantartják az országos főútvonalak egyes, 

területükre eső szakaszait. 

4.4. Közlekedés 
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A községek vagy az általuk felhatalmazott testületek tervezik, koordinálják vagy közvetlenül biztosítják a 

tömegközlekedést mindegyik országban, kivétel Hollandia. Nonprofit vállalatokat hoztak létre a községek 

Svédországban a megyékkel, Németországban a járásokkal közösen. Sok esetben magánvállalatok kaphatnak 

támogatást arra, hogy a nem ipari utakon szolgáltatást biztosítsanak, illetve iskolajáratok üzemeltetésére is 

köthetnek szerződést. Néhány községi és középszintű önkormányzat kereskedelmi és halászkikötőket is fenntart 

és üzemeltet. 

4.5. Képzés 

Dél- és Közép-Európában általában az állam gondoskodik a pedagógusok foglalkoztatásáról illetve a tantervek 

felügyeletéről, míg magát az iskolaépületet a községi önkormányzat bocsátja rendelkezésre és tartja fenn, 

valamint rendelkezik az új iskolák építéséről, illetve ezek helyéről. Kanadában és az Egyesült Államokban az 

iskolát néhány esetben a község üzemelteti, azonban gyakrabban, egyéb speciális választott szervezetek vagy 

testületek. Nagy-Britanniában az iskolaszékeknek lehetővé tették, hogy kormányzati jóváhagyással kiváljanak 

az önkormányzati igazgatásból. Japánban alapvetően a községek és prefektúrák hatáskörébe tartozik az iskolák 

építése és üzemeltetése. Azokban az országokban, ahol a helyi önkormányzat üzemelteti az iskolát, az általános 

gyakorlat az, hogy a községek hatáskörébe tartozik az óvodai, általános iskolai és néhány esetben az alsóbb 

középiskolai képzés biztosítása. A középiskolai, felsőbb középszintű és néha a szakközépiskolai képzést a 

középszint biztosítja. Nagy-Britanniában azonban a megyék illetve a nagyvárosi körzetek hatáskörébe tartozik 

az összes (bármely szintű) önkormányzati iskola. 

4.6. Szakképzés és felnőtt képzés 

A szakképzés és felnőtt oktatás általában a középszintű önkormányzatok hatáskörébe tartozik, de előfordul, 

hogy a község vagy az állam is szerephez jut e téren. 

4.7. Kulturális tevékenység, könyvtárak és múzeumok 

Európában általában minden igazgatási szint részt vesz ebben a tevékenységben. Nagy-Britanniában ezzel 

szemben a megye és a régió kizárólagos hatáskörébe tartozik a nyilvános könyvtárak üzemeltetése eltekintve 

néhány walesi kivételtől. 

4.8. Rekreációs szolgáltatások 

Egész Európában a települési önkormányzat hatásköre, Németországban, az Egyesült Királyságban és 

Svédországban a megyékkel párhuzamosan. 

4.9. Egészségügy és szociális ellátás 

E rendszerek igen eltérőek a különböző országokban. Görögország és az Egyesült Királyság kivételével a 

megelőző egészségügyi szolgáltatás a helyi önkormányzat feladata nagyjából minden vizsgált országban. A 

kórházi szolgáltatást is a legtöbb vizsgált esetben a helyi önkormányzat biztosítja. A kórházi és megelőző 

egészségügyi szolgáltatás Dániában és Svédországban elsődlegesen a megye hatáskörébe tartozik. Japánban az 

alapvető egészségügyi ellátást a prefektúrák biztosítják ún. egészségügyi központokban és kórházakban, 

melynek rendszerét községi-városi klinikák egészítik ki. 

A vizsgált európai országokban a szociális ellátás mindenütt a helyi önkormányzat hatásköre, ezek közül nyolc 

országban kötelező községi szinten és három országban középszinten. Japánban a nagyobb önkormányzatoknak 

törvényben szabályozott kötelessége az átfogó szociális és jóléti szolgáltatások biztosítása helyi irodák útján. 

Kanadában és az Egyesült Államokban a szociális ellátás különféle formáit a helyi és középszint nyújtja. 

E téren a legfőbb gondot az egészségügyi és szociális ellátás integrációja jelenti. E rendszerek Dániában érték el 

a legmagasabb integrációs szintet, hacsak a finn egylépcsős rendszer nem előzi meg ezt is. A német kétszintű 

rendszerben a járás és a község szoros együttműködést alakított ki a megelőző egészségügyi szolgáltatások 

terén. Kanadában nagyon változatos formák alakultak ki. 

4.10. Rendőrség 



 A TERÜLETI KORMÁNYZÁS 

ELMÉLETI ALAPJAI, 

NEMZETKÖZI MODELLJEI 

 

 25  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Majd minden latin és germán nyelvű országban, beleértve Luxemburgot is, a helyi rendfenntartás helyi 

önkormányzati hatáskörbe tartozik és a polgármester elsődleges feladata. Nem helyi hatáskör a rendfenntartás 

Portugáliában, a skandináv országokban, Hollandiában, Ausztráliában és Új-Zélandon. A közbiztonságról a 

város gondoskodik az Egyesült Államokban, és általánosabb értelemben, kötelező jelleggel Kanadában. 

Hasonlóan a községekhez a középszintű önkormányzat is működtet rendőri erőket Franciaországban és 

Spanyolországban. Az Egyesült Királyságban a megye adminisztratív feladatokat lát el a rendfenntartásban, 

több esetben a rendőri erők közös testületek felügyelete alatt állnak. 

4.11. Tűzvédelem 

A tűzvédelmi feladatokat Olaszország, Ausztria és Új-Zéland kivételével minden országban a helyi 

önkormányzat látja el, többnyire helyi szinten, Hollandiában, Németországban és Spanyolországban 

középszinten. Egyedül Nagy Britanniában tartozik e feladat kizárólag középszintű hatáskörbe a megyei 

közgyűlés illetve közös testület felügyelete alatt. 

4.12. Helyi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás 

Az Európa Tanács országaiban, illetve Ausztráliában, Kanadában, Japánban és az Egyesült Államokban e 

feladat mindenütt helyi önkormányzati hatáskör. Az összes közül azonban Japán tűnik a leginkább 

intervencionistának. A középszintű hatóság is közreműködik Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban és 

Hollandiában. 

4.13. Közművek 

Nagy-Britannia és Ausztrália kivételével mindenütt a község biztosítja a víz-, villany- és gázellátást. 

4.14. Turizmus 

4.15. Általános tevékenység többnyire minden szinten. 

4.16. Természet és környezetvédelem 

Általában helyi önkormányzati tevékenység, illetve a legtöbb esetben középszinten is megtalálható Európában 

és Japánban. Az Egyesült Államokban külön tájvédelmi körzeteket hoztak létre. 

4.17. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Csoportosítsa a legjellemzőbb önkormányzati feladatokat. 

2. Melyek a jellemző önkormányzati feladatok önkormányzati szintek szerint? 

5. Állami irányítás – ellenőrzés a helyi szervek felett 

A feladattelepítés módja és terjedelme mellett a központi és helyi reláció leírására, jellemzésére használatos 

másik dimenzió a központi szervek irányítási, ellenőrzési eszközrendszere az önkormányzatokkal szemben. E 

viszonyrendszer tartalma és technikája, eszközrendszere alapvetően tükrözi az önkormányzatokra vonatkozó 

államszervezeti felfogást. 

Az állam ellenőrzési jogát azok a nézetek sem vitatják, amelyek az önállóság közösségi gyökereit, az 

önkormányzatok alkotmányos státusát hangsúlyozzák. Általános nézet, hogy az önkormányzatok nem 

kezelhetőek önálló hatalmi ágként, hiszen nem kezdhetik ki az állam szuverenitását, annak nem alanyai, hanem 

tárgyai (Sári, 1995). Voltak ugyan olyan nézetek (Constant) és próbálkozások (III. Francia Köztársaság 

alkotmánya), amelyek nyomán a municipiumok hatalma politikailag vagy intézményesen is beépülne a 

makrohatalmi szerkezetbe, de a tényleges intézményi szabályozás és irányítási kapcsolatok azt mutatják, illetve 

bizonyítják, hogy az önkormányzatok végül is a végrehajtó hatalom részei, amelyek azonban több 

megkülönböztető sajátossággal rendelkeznek a bürokratikus közigazgatástól. 

Az önkormányzatok és a központi kormányzat közötti viszony nem a szervezeti hierarchia elvére épül, az 

önkormányzatokat általában a felettes szervek nem utasíthatják. A helyi önkormányzatok helyi ügykörökben 
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szabályozási felhatalmazással is rendelkeznek, mintegy egyesítik magukban a szabályozási és végrehajtási 

hatalmat, többnyire saját tulajdonuk van, pénzeszközeikkel szabadon gazdálkodnak, szervezetüket szabadon 

alakítják. Az utóbbi évtizedekben egyre szélesebb körben válik általánossá az ún. önkormányzati alapjogok, 

vagy „szabadságjogok‖ katalógusa. 

Ugyanakkor e szabadság „ára‖ a helyi demokrácia szabályainak tiszteletben tartása, a helyi választópolgárokkal 

szembeni politikai felelősség és természetesen a helyi önkormányzatok, az állam részeként alá vannak vetve a 

törvényesség követelményének, betartásának felügyeletére, ellenőrzésére különböző szervezetek és eljárások 

útján az állam jogosult. 

Az állam központi szervei és az önkormányzatok közötti kapcsolat miután alapvetően nem hierarchikus, a 

központi szervek nem rendelkeznek az általános irányítási eszközök teljességével, hanem elsősorban 

szabályoznak, s ezek érvényesülését ellenőrizhetik az önkormányzatok tevékenységében. Az állam hierarchikus 

irányítási, felügyeleti és ellenőrzési eszköztárának messze nem a teljessége alkalmazható tehát az 

önkormányzatokkal szemben, hiszen az ellenőrzés, mint a leggyengébb forma, sem teljes horizontú, hanem 

elsősorban törvényességi szempontokat követhet. Hozzá kell tenni azonban, hogy az önkormányzatokkal 

szembeni felügyeleti, ellenőrzési jogosítványok korszakonként és országonként is erősen váltakoznak, s az 

önkormányzatok feletti szorosabb felügyelet sem ellentétes az önkormányzati modellel (Kaltenbach, 1991). 

Vannak államok, ahol nincs is általános hatáskörű, mindenre kiterjedő állami felügyeleti szerv, viszont szinte 

minden ágazat saját ellenőrzési jogosítványokkal rendelkezik az önkormányzatok irányában (Nagy-Britannia), 

míg Franciaországban a prefektus felügyeleti jogosítványai az 1982-es decentralizációs törvény nyomán 

jelentősen korlátozottabbak lettek (Martini, 1992). Az állami irányítás azonban a hierarchikus eszköztár helyett 

más módon sokkal jelentősebb hatást gyakorol az önkormányzatokra, különösen a finanszírozáson, illetve az 

önkormányzati tevékenység szakmai tartalmának szabályozásán keresztül. Ezért is zajlik a szakmai és politikai 

vita régóta arról, hogy az önkormányzatok mennyiben önállóak, illetve mennyiben látnak el pusztán végrehajtó 

igazgatási, ügynöki feladatokat az állam nevében. 

Az önkormányzati önállóság és mozgástér tehát eltérő fogalmak, a tényleges függőségi viszonyok értékeléséhez 

nem elegendő az ellenőrzési jogosítványok számbavétele. Vannak például olyan önkormányzati rendszerek, 

ahol a polgármester egyszerre képviseli a központi és helyi érdeket: Belgiumban a polgármester központi 

kinevezéssel jut megbízatásához (mint ahogy Hollandiában is), a képviselőtestület javaslata alapján. A belga 

önkormányzatok feletti felügyeletben nem válnak szét a szakmai és törvényességi szempontok, és a felügyeleti 

szervnek széles körben van célszerűségi jellegű mérlegelési jogköre. A görög önkormányzatok a jogi 

szabályozás alapján lényegesen kevésbé ellenőrizhetőek, tényleges önállóságuk mégis kisebb. 

5.1. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Határozza meg az ellenőrzés és felügyelet fogalmi különbségeit! 

6. A regionalizáció, a területi közigazgatás 
léptékváltása 

A fentebb bemutatott adminisztratív, menedzseri típusú reformok mellett nagyon sok országban átalakult a 

közigazgatás térbeli szerkezete is. A szakirodalom rescaling-nek nevezi azt a reformot, amelyik megváltoztatja 

az adott ország közigazgatásának térbeli szerkezetét, a közigazgatási egységek méretét, jellemzően növekedést 

eredményezve. De tágabb értelemben azt a folyamatot is ezzel a terminológiával illetik (magyarul a léptékváltás 

talán a legszerencsésebb fordítás), amely bizonyos (társadalmi, gazdasági stb.) tényezők térbeli kiterjedésének, 

kereteinek az átalakulásához vezet, továbbá, amikor átstrukturálódik a hatalom szerkezete, a hatalom „átugrik‖ 

egyik szintről a másikra (Swyngedouw, 2000). A rescaling egyre terebélyesedő irodalma az utóbbi időben 

szorosan összekötődik a kormányzás új gyakorlatainak, szerkezetének az elemzésével, egyszerre jelent tehát 

formai (földrajzi) és tartalmi változást (Guilani, 2006). Nem önmagában a méretek, földrajzi határok, 

átalakulásával foglalkozik tehát a rendszerint interdiszciplináris jellegű munkák sora, hanem azzal, hogy a 

térbeli szerkezet módosulása milyen kormányzási következményekkel jár formai és tartalmi értelemben, illetve, 

különösen az intézményi közgazdaságtan, regionális gazdaságtan művelői szorosan összekapcsolják a térbeli 

átalakulást a méretgazdaságosság, a gazdasági versenyképesség szempontjaival. 

A múlt század hatvanas, hetvenes évtizedeiben a „rescaling‖ elsősorban a helyi kormányzási szintet érintette. A 

jellemzően méretgazdaságossági előnyök reményében, illetve a közszolgáltatások megszervezésével szembeni 

technikai, minőségi igényeknek való megfelelés érdekében végrehajtott integrációk nyomán Európa sok 
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országában (különösen Skandináviában, Németországban, majd az Egyesült Királyságban) lényegesen nagyobb 

méretű helyi önkormányzati illetékességi területek alakultak ki. E változások szükségességét egyébként, már 

jóval korábban felismerték: „A helyi kormányzati aktivitást támogató elegendő forrás, elég alkalmas 

adminisztratív és politikai vezető nélkül a helyi képviseletek vagy dologtalan kormányzatokká vagy a központi 

kormányzat helyi homlokzataivá válnak‖ (Humes, 1959: 20). A területszervezési reformok tétje tehát az volt, 

hogy a helyi kormányzati rendszer képes-e alkalmazkodni az új kihívásokhoz, s ezzel alkalmassá válik a további 

funkciók, források fogadására, tehát a decentralizációra, vagy szerkezetét megőrizve „közjogi skanzen‖ marad, 

amely elveszíti funkcióit más típusú, illetve méretű közjogi és magánjogi szerveződések javára. Ez utóbbi 

következett be egyébként azokban az országokban, ahol az önkormányzatok megőrizték önállóságukat 

strukturális értelemben, viszont vagy a dekoncentrált hatóságok jelentős pozíciókat szereztek az önkormányzati 

szektorral szemben (Martins, 1995), vagy társulások bonyolult rendszerével igyekezték áthidalni a 

szolgáltatások optimális területi léptéke és a közigazgatási egységek mérete közötti diszkrepanciát. 

Fontos azonban arra is felhívni a figyelmet, hogy drasztikus strukturális reformok a nyolcvanas évek óta már 

nem zajlottak le. Ennek oka nem csak a jól érzékelhető demokratikus deficit miatti nagyobb óvatosság, hanem 

az is, hogy kiderült, nehéz kimutatni a strukturális reformok hatását az önkormányzati működés hatékonyságára. 

Általánosnak tekinthető az a szakmai vélemény, hogy a közgazdasági mutatók önmagukban nem képesek 

megválaszolni az „optimális méret‖ kérdését. Arra vannak kísérletek, hogy mi a legkisebb méret, amely mellett 

még költség hatékonyan szervezhetők meg a helyi szolgáltatások, bár ez is erősen függ a szolgáltatások körétől 

és a konkrét földrajzi és intézményi, gazdaság, társadalmi környezettől (Council of Europe, 1995). Az utóbbi 

évtizedekben sokkal inkább jellemző a funkcionális megoldások (társulások, hatáskör differenciálás, 

finanszírozási konstrukciók) alkalmazása, s azok sem feltétlenül uniformizáltan, hanem egyedi megoldásokat 

keresve (Martins, 1995). A méretek, az átfogó strukturális reformok bűvölete helyett a rugalmasabb, egyedibb, 

alulról kezdeményezett együttműködések és technikák terjednek. 

A települési, helyi szintű közigazgatás racionalizálása mintegy előkészítette a talajt a középszintű 

decentralizáció számára (Pálné, 2001). Az ilyen módon megerősödött alapszint birtokában könnyebben 

indulhatott el a nyolcvanas évtizedben a regionális decentralizáció folyamata. A legutóbbi néhány évtized a 

területi kormányzás történeti fejlődésének fontos korszaka, amely jelentős változásokat hozott. Mint a 

későbbiekben részletesen kifejtjük, a helyi kormányzatokkal szemben a középszintek, pontosabban a központi 

kormányzat alatti szintek felértékelődése a kilencvenes évtizedtől kezdődően szinte az egész világon jellemzővé 

vált. A regionalizmus jelensége szorosan összefügg a nemzetállam szerepének, illetve a demokrácia klasszikus 

intézményrendszerének változásaival, emiatt feltétlenül nagyobb figyelmet érdemelnek a középszintű 

kormányzás új jelenségei, már csak azért is, mert a középszintek szisztematikus, komplex vizsgálata lényegesen 

ritkább a szakirodalomban, mint a helyi kormányzatoké (Loughlin, 2001). 

Crotone, Calabria, Olaszország – Az EU egyik legszegényebb régiójának legszegényebb települése 

 

Forrás: Checkinarchitecture 

Lassan elkoptatott közhely a régiók Európájáról beszélni, miközben a régiók helyzete és a regionális reformok 

rendkívül tarka képet mutatnak. Meglepő talán, de igazán „regionalizált‖ ország kevés van Európában, olyan, 

ahol a régióknak alkotmányos státuszuk, ezzel összefüggésben nagy autonómiájuk és egyben domináns 

szerepük volna. Az is tény, hogy a régió nem méret, sokkal inkább a hatalom vertikális rendszerében elfoglalt 

hely kérdése. A lezajlott közigazgatási reformok során a régiók fokozatosan érték el jelenlegi, változóan erős 

pozíciójukat. A decentralizáció folyamatát több belső és külső tényező is támogatta. 

A szakirodalom megkülönbözteti a regionalizmus integratív, autonomista és dezintegratív változatát (Keating, 

1997). Az egyes államokon belüli regionális mozgalmak eltérő identitásokra és motivációkra épültek, ritkán 

kötődnek össze szeparatista igényekkel. A kulturális, etnikai alapú regionalizmus, az esetek többségében, a 

belső szolidaritást és kohéziót inkább erősíti, mint gyengíti. Ennek ellenére tény, legalábbis a spanyol, olasz, 

belga folyamatok erre utalnak, hogy a nyelvi, kulturális bázisú regionalizálódás kikezdheti az egységes állami 

struktúrát (Loughlin, 2001). Az európai integráció ugyancsak felértékelte a régiók szerepét (a „régiók 

Európája‖, új regionalizmus), esetenként strukturális adminisztratív reformokat is előidézve (Keating, 2004). 

Sajátos kihívást jelentett az európai területi közigazgatás-szervezés számára a regionális fejlesztést szolgáló 

támogatási alapok felállítása, és az ehhez kapcsolódó ún. NUTS rendszer bevezetése is. Fontos hangsúlyozni, 

hogy a regionális fejlesztési politika menedzselésével szembeni elvárások nem feltétlenül tették szükségessé a 

választott regionális önkormányzatok létrejöttét vagy megerősödését. A szabályozás ugyanis inkább az 
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adminisztratív, mint a politikai/képviseleti logikát követi. Ahol a regionális politikában a képviseleti elven 

nyugvó területi önkormányzatok, régiók (föderációkban pedig a tagállamok) fontos szerepet kaptak, ott a NUTS 

egységek többnyire kompatibilisek az állami területi munkamegosztással (Belgium, Franciaország, Hollandia 

stb.). Ahol viszont a területi decentralizáció nem, vagy csak részlegesen vált jellemzővé (Egyesült Királyság, 

Írország), vagy nincsenek, illetve rendkívül gyengék a területi önkormányzatok (például Görögország, a 

regionális reformmal kudarcot valló Portugália, az évtizedek óta „regionalizáló‖ Finnország), ott a regionális 

politikai intézményrendszer ágazatilag elkülönül, államosított vagy konzultatív, kvázi közhatalmi szervezeti 

formát ölt, és nem is feltétlenül illeszkedik az általános közigazgatásba (Halkier et al,1998). 

Az ezredfordulót követően a regionalizmus trendje megtorpant (Elias, 2008). Nincs tehát sem léptékben, 

méretben, sem státuszban minta, s a Regionális Önkormányzatok Európai Chartájának fiaskója azt jelzi, hogy a 

tagállamok nem is kívánnak megállapodni valamiféle standardban. Keating, az európai új regionalizmus 

vezéregyénisége 2008-ban már nem látja az európai kormányzás harmadik szintjét, beismerve, hogy a területi 

kormányzatok túl heterogének (Keating, 2008: 633). Ugyanakkor azt is megállapítja, hogy a régiók és az 

Európai Bizottság közötti viszonyrendszer, ha a jövőben nem is a Strukturális Alapokra fókuszál, de még 

fontosabb lehet a különböző uniós politikák intelligensebb végrehajtásában. Ha a régiók Európája mára 

túlzásnak is tűnik, a hatalom térbeli szerkezetének átalakulása velünk marad a következő évtizedekben is 

(Keating, 2008: 635). 

A regionalizáció sikereivel kapcsolatos óvatosság érthető, ha megnézzük a regionális területi átrendeződések 

hatását a decentralizációra, vagy a kormányzás demokratikus paramétereinek alakulására. Az új régiók nagyon 

sok országban nem választott képviseletek irányítása alá kerültek (Martin, 1999), sok helyen kifejezetten 

átláthatatlan szervezeti dzsungelt eredményeztek, nincs társadalmi nyilvánosságuk, sokkal inkább regionális 

elitek exkluzív hatalmának keretei (Larsson, 1999; Fleurke–Willemse, 2006). A demokrácia deficitje tehát 

bekövetkezett a regionális reformok egy részének nyomán is, kifejezetten a korábbi évized új regionalizmusának 

szellemiségével szembefordulva. Mindez arra utal, hogy a hatalom térbeli szerkezetének átalakítása önmagában 

nem hordoz sem mérethatékonysági, decentralizációs, sem demokratikus előnyöket. Minden országnak, 

nemzetnek magának kell a „rescaling‖ során mérlegre tenni a változások feltételeit és következményeit (3. 4. 5. 

táblázatok). 

3. táblázat: A helyi hatóságok száma 1950-ben, 1992-ben és 2006-ban 
 

– Országok – 1950 – 1992 – 2006  

– Ausztria – 3 999 – 2 301 – 2 359  

– Belgium – 2 669 – 589 – 589  

– Bulgária – 2 178 – 255 – 264  

– Csehorszá

g 
– 11 051a – 6 196 – 6 249 

 

– Dánia – 1 387 – 275 – 272  

– Finnország – 547 – 460 – 445  

– Franciaors

zág 
– 38 814 – 36 763 – 36 612 

 

– Németorsz

ág 
– 24 272 – 8 077 – 12 504 

 

– Görögorsz

ág 
– 5 959 – 5 922 – 900 

 

– Magyarors

zág 
– n.a. – 3 109 – 3 145 

 

– Olaszorszá

g 
– 7 781 – 8 100 – 8 103 

 

– Luxembur

g 
– 127 – 118 – 118 

 

– Málta – n.a. – 67 – 68  

– Hollandia – 1 025 – 647 – 458  
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– Országok – 1950 – 1992 – 2006  

– Lengyelors

zág 
– n.a. – 2 476 – 2 489 

 

– Portugália – 303 – 305 – 308  

– Szlovákia – n.a. – 2 476 – 2 879  

– Spanyolors

zág 
– 9 214 – 8 082 – 8 109 

 

– Svédorszá

g 
– 2 281 – 286 – 290 

 

– Egyesült 

Királyság 
– 2 028 – 484 – 387 

 

aSzlovákiával együtt. 

Forrás: Martins, 1995. 446. o. és www.cor.europa.eu/document/press/cor_at_a_glance_en.pdf 

4. táblázat: A települések és a helyi önkormányzatok száma az EU tag államaiban, 2006 
 

  Települések Helyi önkormányzatok 

Száma átlagos 

területe 

(km2) 

átlagos 

népessége (fő) 
Száma átlagos 

területe 

(km2) 

átlagos 

népessége (fő) 

Ausztria 2 359 36 3 455 2 359 36 3 455 

Belgium 589 52 17 504 589 52 17 504 

Bulgária 5 329 21 1 352 264 420 27 288 

Cyprus 614 10 1 256 388 15 1 987 

Csehország 6 249 13 1 640 6 249 13 1 640 

Dánia 272 158 19 846 272 158 19 846 

Egyesült 

Királyság 
10 668 23 5 650 387 624 155 739 

Észtország 241 188 5 846 241 188 5 846 

Finnország 4 000 84 1 303 445 757 11 710 

Franciaország 36 684 15 1 633 36 684 15 1 633 

Görögország 6130 22 1 740 900 147 11 851 

Hollandia 458 91 35 629 458 91 35 629 

Írország 3440 24 1 183 80 1051 50 850 

Lengyelország 53 905 6 717 2 489 126 15 519 

Lettország 530 122 4 398 530 122 4 398 

Litvánia 505 129 6 806 60 1087 57 283 

Luxemburg 118 22 3 754 118 22 3 754 

Magyarország 3 145 30 3 243 3 145 30 3 243 

Málta 68 5 5 882 68 5 5 882 

Németország 70 000 5 1 178 12 504 28 6 592 

Olaszország 37 745 8 1 537 8 103 37 7 158 

Portugália 4 260 22 2 470 308 300 34 169 

Románia 12 951 18 1 715 3 174 75 6 999 

Spanyolország 8 109 62 5 327 8 109 62 5 327 

Svédország 2 212 203 4 071 290 1552 31 055 

Szlovákia 2 879 17 1 868 2 879 17 1 868 

http://www.cor.europa.eu/document/press/cor_at_a_glance_en.pdf
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  Települések Helyi önkormányzatok 

Száma átlagos 

területe 

(km2) 

átlagos 

népessége (fő) 
Száma átlagos 

területe 

(km2) 

átlagos 

népessége (fő) 

Szlovénia 5 998 3 323 193 105 10 031 

EU-25 együtt 279 458 14 1 640 91 286 44 5 020 

Forrás: www.cor.europa.eu/document/press/cor_at_a_glance_en.pdf 

5. táblázat: Szubnacionális közigazgatási és NUTS 2 egységek az EU-ban, 2008 
 

Ország Közigazgatás

i egység neve 
Száma Státusza Átlag 

népesség 

1000 fő 

NUTS 

megfelelés 
Különbözik a 

NUTS 2 

beosztástól 

Ausztria Bundesländer 9 tagállam 906 NUTS-2   

Belgium Régions 3 tagállam 3437 NUTS-1 X 

Ciprus   1 — 771 —   

Csehország Kraje 14 önkormányzat 732 NUTS-3 X 

Dánia Amter 5 önkormányzat 98 NUTS-2   

Észtország Maakond 15 önkormányzat 94 LAU-1 X 

Finnország Maakunnat 20 önk.társulás 261 NUTS-3 X 

Franciaország Regions + 

DOM 
26 önkormányzat 2304 NUTS -2   

Németország Länder 16 tagállam 5152 NUTS-1 X 

Görögország Periferies 13 dekoncentrált 820 NUTS-2   

Magyarország Megyék+Bp 20 önkormányzat 510 NUTS-3 X 

Írország Regional 

authority 

regions 

8 dekoncentrált 700 NUTS-3 X 

Olaszország Regioni 21 önkormányzat 2762 NUTS-2   

Lettország Rajoni 33 dekoncentrált 71 LAU-1 X 

Litvánia Apskritys 10 dekoncentrált 344 NUTS-3 X 

Luxemburg Cantons 13 dekoncentrált 34 LAU-1 X 

Málta Distretti 6 dekoncentrált 67 LAU-1 X 

Hollandia Provincies 12 önkormányzat 1360 NUTS-2   

Lengyelország Województwa 16 önkormányzat 2414 NUTS-2   

Portugália Regioes 

(distritos) 
7 dekoncentrált 1503 NUTS-2   

Szlovákia Kraje 8 önkormányzat 672 NUTS-3 X 

Szlovénia Upravne enote 58 dekoncentrált 33 LAU-1 X 

Spanyolország Communidade

s 
19 önkormányzat 2274 NUTS-2   

Svédország Län 21 önkormányzat 429 NUTS-3 X 

Egyesült 

Királyság 
Counties 37 önkormányzat 1629 NUTS-2   

Összesen, 

átlag 
  421   1093     

Forrás: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/lau_en.html alapján saját szerkesztés 

http://www.cor.europa.eu/document/press/cor_at_a_glance_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/lau_en.html
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6.1. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Melyek a helyi, községi szintet érintő reformok főbb jellemzői? 

2. Határozza meg a regionalizáció és regionalizmus fogalmát. 

3. Foglalja össze a regionális reformok mozgatórugóit. 

4. Vezesse le a területi közigazgatási beosztás és a NUTS rendszer viszonyát. 

7. Területi kormányzási típusok Európában 

A fejlett polgári demokráciákban általában három nagy országcsoportot különítenek el a helyi-területi irányítás 

alkotmányos helyzete, szerepe, a központi- és helyi viszonyrendszer alapján (Hesse, 1991), megjegyezve, hogy 

ez a felosztás nem csak a területi szerkezet jellemzésére alkalmas: 

– A francia, napóleoni mintát követő csoportba sorolják Franciaország mellett Belgiumot, Spanyolországot, 

Portugáliát és Olaszországot. Ebben a csoportban az önkormányzatok erős alkotmányjogi státuszt élveznek, az 

önkormányzás közösségi gyökerei erősek. Mellettük a dekoncentrált közigazgatás szerepe hangsúlyos nem csak 

az igazgatásban, hanem a szolgáltatások szervezésében is, beleértve az önkormányzatok feletti szoros állami 

ellenőrzést. 

– Az angolszász modell szerint épül fel az Egyesült Királyság, Írország, Kanada, Ausztrália, részben az Egyesült 

Államok és Új-Zéland. Az angolszász, funkcionalista modellben az önkormányzatok nem élveznek alkotmányos 

státuszt, ugyanakkor az állami gyámkodás nem olyan erős, mint az első csoportban, a szintek közötti 

kapcsolatok kevésbé hierarchikusak. Ebben a modellben a központi hatalom helyi ügynökségei egyre 

jelentősebb szerepet játszanak, indirekt módon szorítva össze a helyi önkormányzatokat. 

– A harmadik, vegyes, kontinentális modell Észak- és Közép-Európa országaiban jellemző. A 

legdecentralizáltabbnak tartott modell egyesíti magában az angol és a 19. századi porosz tradíciókat. Ebbe a 

csoportba sorolják a skandináv államokat, Svájcot, Ausztriát, Hollandiát és a jogi bázis alapján Japánt. Ebben a 

modellben az önkormányzatok alkotmányos státusszal rendelkeznek, a szintek közötti kapcsolatok szigorúan 

szabályozottak, a helyi kormányzatok erős politikai, közösségi meghatározottságúak, és viszonylag jelentős 

pénzügyi mozgástérrel rendelkeznek. 

A fenti osztályozáshoz képest létezik olyan megközelítés is, amelyik alapvetően az állami tradíciók alapján, ez 

utóbbi csoportot szétválasztja, és megkülönbözteti a germán tradíciókra épülő rendszereket (ide sorolva 

Németország mellett Ausztriát, Hollandiát és Luxemburgot) a skandinávoktól (Loughlin, 2001, 6. táblázat). 

6. táblázat: Állami tradíciók az Európai Unióban 
 

– Jellemző – Tradíció       

  – Angolszász – Német – Francia – Skandináv 

– Alkotmányos 

státusz 
– nincs – van – van – van 

– Állam-társadalom 

viszonya 
– pluralista – organikus – antagonisztikus – Organikus 

– Politikai forma – unitárius, 

korlátozott föderatív 
– integrált, 

organikusan 

föderatív 

– jakobinus „egy és 

oszthatatlan‖ 
– decentralizált 

unitárius 

– A politikai stílus – inkrementalista – legalizált 

korporatív 
– legalizált 

technokrata 
– Konszenzuális 

– A decentralizáció 

formája 
– az állam hatalma, 

devolutív 
– kooperatív 

föderalizmus 
– Regionalizált 

unitárius 
– erős 

önkormányzati 

autonómia 

– A közigazgatás 

domináns 

– politikatudományi, 

szociológiai 
– közjogi – közjogi – közjogi 

(Svédország) – 
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– Jellemző – Tradíció       

megközelítése szervezetelméleti 

(Norvégia) 

– Országok – UK, USA, Kanada, 

Írország 
– Németország, 

Ausztria, Hollandia, 

Spanyolország, 

Belgium 

– Franciaország, 

Olaszország, 

Portugália, 

Görögország, 

– Svédország, 

Norvégia, Dánia, 

Finnország 

Forrás: Loughlin, 2001:5. 

Fontos újra hangsúlyozni, hogy a területi irányítás, az önkormányzatok alkotmányos helyzete, normatív 

szabályozása csak kiindulópont a tényleges közjogi, politikai és gazdasági helyzet értékeléséhez. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a látszólag erősen eltérő közjogi berendezkedés mellett a működő rendszerek 

gyakorlati problémái hasonlítanak egymásra (Batley–Stoker, 1991). A központi és helyi viszonyrendszer 

ellentmondásos, a centralizációban és a decentralizációban érdekelt erők esélyei folyamatosan változnak. A 

központosító törekvések gyakran nem jelennek meg a szervezeti és hatásköri szabályokban, sokkal inkább a 

pénzügyi források elosztásában. Azzal a sztereotípiával is érdemes leszámolni, hogy az önkormányzati típusú 

decentralizáció feltétlenül demokratikusabb kormányzást eredményez. Az önkormányzás demokratikus tartalma 

nem érvényesül maradéktalanul, általános jelenség a helyi társadalom közömbössége, alacsony választási 

részvétele, az elitizmus, illetve a formalizmusok eluralkodása az önkormányzati testületekben. A dekoncentrált 

szervezeti szféra ugyanakkor egyre gyakrabban alkalmaz „demokratikus‖ működési elemeket (konzultatív 

fórumok, nyilvánosság stb.). Esetenként az önkormányzati és dekoncentrált szektor működési módszereik 

tekintetében közeledik egymáshoz. Az önkormányzati rendszerek demokratikus előnyei nem mindig 

jelentkeznek, különösen ott nem, ahol eleve kisebb a társadalompolitikai jelentőségük, s ezzel kiváltják a helyi 

választópolgárok közömbösségét. 

A központi és helyi szint közötti mezőben elhelyezkedő közjogi struktúrák színessége, átalakulása miatt vannak 

olyan próbálkozások, amelyek a „köztes‖ szintet megpróbálják több dimenzió mentén leírni: mi is a köztes szint, 

miért jött létre, hol helyezkedik el a rendszerben, mi a viszonya a körülötte lévő szintekhez, szereplőkhöz. Egy, 

a „mezo‖ szinttel kapcsolatos definíció jól érzékelteti ennek a „mezőnek‖ az összetettségét: „….inkább döntési 

tér, mint a kormányzás szintje.‖ (Larsson et al, 1999:10, 2. táblázat). 

7. táblázat: A középszintű kormányzatok típusai, céljai 
 

  – Top-down – Közvetlenül választott – Bottom-up 

– Hierarchia X     

– Identitás   X   

– Méret     X 

Forrás: Larsson et al, 1999:8 

A fenti táblázat segítségével értelmezhető, miért és milyen típusú köztes irányítási szintek jelennek meg az 

egyes országokban, illetve korszakokban. Amikor az a cél, hogy valamilyen központi akaratot követő rendszer 

épüljön ki, akkor a hierarchikus alárendeltségű, dekoncentrált típus jön létre. Ha a helyi egységek ismerik fel a 

nagyobb egységek működési előnyeit, akkor bottom-up megoldást, társulást intézményesítenek közösen. Ha egy 

térség erős kulturális identitással rendelkezik, akkor ennek kifejezésére a leginkább alkalmas forma a 

közvetlenül választott testület. Természetesen, a konkrét megoldások a valóságban mindig lényegesen 

árnyaltabbak, differenciáltabbak. 

A hatalom területi megosztása szempontjából az egyik legkarakterisztikusabb felosztási lehetőség az államok 

unitárius és föderatív szerkezet szerinti megkülönböztetése. Az unitárius állam területe egységes központi állami 

irányítás alatt áll, a központi kormányzat szuverenitása, törvényhozó hatalma nem oszlik meg tagállami 

kormányzatokkal. 

Az unitárius államon belül további csoportosítás lehetséges, aszerint, hogy a kormányzat alatti szintek milyen 

önállóságot élveznek, mi a viszonyuk egymáshoz: 

- Az államot más közösségektől annak alapján szokás megkülönböztetni, hogy az állam területi alapon 

szerveződő közösség. Az állam területe jellemzően nagyobb egy településnél, városnál, ezért válik szükségessé 
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a területi tagolása is. Vannak azonban, a modern korban is ún. városállamok, vagy belülről térben tagolatlan 

miniállamok, amelyek lényegileg az egységes államok egyik változatát jelentik, ahol nincs szükség az állami 

hatalom semmilyen típusú vertikális megosztására. 

- A klasszikus unitárius vagy centralizált államokban a területi egységek önállósága korlátozott, nincs 

intézményes részvételi lehetőségük az országos politikában. A területi önkormányzatok, ha egyáltalán vannak, 

akkor a municipiumokhoz, a településekhez kötődnek elsősorban és nem a kormányzat „partnerei‖. 

Általánosságban is kijelenthető, hogy az unitárius államokban a három szint közül a középső a leggyengébb 

láncszem (Larsson et al, 1999). 

- A devolúciós vagy decentralizált típusú unitárius államokban határozottabb decentralizáció figyelhető meg, s a 

reformok során közvetlenül a kormányzat alatti régiók jelennek meg, közvetlenül választott testületekkel, ezek 

szerepe azonban korlátozottabb. 

- Az ún. regionalizált unitárius államokban a régiók alkotmányosan megerősített jogállással rendelkeznek, 

esetenként szabályozási hatalommal, jelentős önállósággal és mozgástérrel (Stoker et al, 1996). 

Az egységes, unitárius állammal szemben megkülönböztetik a szövetségi, föderatív államot, mint a 

„legdecentralizáltabb‖ államtípust, melyben a „tagállamok‖, tartományok állami minőséget hordoznak. A 

föderalizmus fogalmi megközelítése rendkívül sokrétű a szakirodalomban, különösen azt követően, ahogy a 

föderalizmus általános panaceává válik mindenféle kormányzási problémák, különösen etnikai, nemzeti 

ellentétek oldására. A tagállamok és a szövetségi állam osztozik a szuverenitáson, egyértelmű 

hatalommegosztás van köztük, amely alapján a szövetségi szint autoritása, illetve a tagállam felhatalmazása csak 

pontosan meghatározott területekre terjedhet ki. Ez utóbbi vonást tartják alapvetően elválasztó szempontnak a 

regionalizált unitárius államhoz képest, illetve azt, hogy a központi hatalomnak nincs autoritása arra, hogy 

megváltoztathassa a tagállam határait. 

A szövetségi és tagállami szint közötti viszonyok is rendkívül differenciáltak. Előfordul, hogy a tagállam 

önállósága nem haladja meg, vagy gyakorlatilag el sem éri egy következetesen decentralizált, vagy regionalizált 

unitárius állam területi szereplőiét. A legfontosabb sajátosság azonban, hogy az alkotmány megváltoztatásához a 

tagállamok hozzájárulása kell. Ez a tény erősen megnehezíti a tagállami földrajzi szerkezet racionalizálását. Ezt 

mutatja a Német Szövetségi Köztársaság egyes tartományainak összevonására irányuló törekvések kudarca 

(Bullmann, 2001). 

Lijphart szerint a föderalizmus egyet jelent a kétkamarás szerkezettel (Lijphart, 1984), ennek ellenére a központi 

döntéshozásban való részvétel szabályozása különböző. Az amerikai szenátusban például mind az ötven 

államnak két–két helye van, függetlenül a népességszámtól, míg az NSZK-ban a Bundesratban a nagyobb 

tartományok több – bár nem népességarányos – képviselettel rendelkeznek. Abban is jelentősek a különbségek, 

hogy a szövetségi szint és a tagállamok közötti funkció- és hatalommegosztás milyen modellt követ, egyrészt a 

törvényhozó, másrészt a végrehajtó hatalmi ág vonatkozásában. Németországban az ún. kooperatív föderalizmus 

a jellemző, azaz szoros az összefonódás van a szövetségi és a tartományi döntéshozásban, ezért is nehéz 

megítélni, melyik szint az erősebb. Másutt a szövetségi szint erősen korlátozott hatalommal rendelkezik (a 

konföderáció Svájcban), míg Ausztria tartományai gyengék az erős szövetségi kormányzattal szemben. 

A föderatív államszerkezet azokban az államokban jellemző, ahol az ország területe nagy, illetve ahol az ország 

területén belül jelentős kulturális, etnikai különbségek vannak területileg koncentráltan, mégpedig jellemzően 

történeti tradíciók alapján (8. táblázat). A méret tekintetében vannak kivételek is, erősítve, igazolva a 

föderalizmus logikáját, ami nem pusztán a méret kezelésére szolgál. Burgess fogalmazott így: „a 

föderalizmusnak két arca van, egyszerre az erők egyesítésének és a diverzitás fenntartásának eszköze‖ (idézi 

Anckar, 2003: 107). Nem véletlen, hogy különösen a földrajzi vagy etnikai megosztottság kezelésének jellemző 

modellje. Így föderatív államba tömörülhetnek szigetvilágok is, „lilliputi‖ föderációkat eredményezve, mint 

például Mikronézia. 

8. táblázat: EU tagállamok középszintű kormányzati típusai 
 

Klasszikus unitárius Decentralizált unitárius Regionalizált Föderalizált 

Dánia Franciaország (Belgium) Ausztria 

Finnország Hollandia Olaszország Belgium 

Görögország Portugália Spanyolország Németország 
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Klasszikus unitárius Decentralizált unitárius Regionalizált Föderalizált 

Írország (Finnország)    

Luxemburg      

Svédország      

Egyesült Királyság      

Forrás: Stoker, Hogwood and Bullmann 1996:57 

A fenti osztályozás tíz évvel ezelőtti állapotot és felfogást tükröz. Jól jelzi az ábra, hogy az EU tagállamainak 

többsége centralizált volt, illetve azt is, hogy egy másik részükben jelentős decentralizációs folyamatok 

indultak, amelyek lehetővé tették az egyik csoportból a másikba kerülést. Az osztályozást tekintve újabban 

vannak más megoldások is. Az EU Régiók Bizottsága például formai megközelítést követ, amikor a szövetségi 

államok mellett többszintű és kétszintű területi közigazgatással rendelkező államokat különböztet meg, 

lényegében elkerülve az egyes szintek státuszának értelmezésével együtt járó nehézségeket. A többszintű 

államokat regionalizált és decentralizált kategóriákba sorolja, a kétszintű államok közé azok kerültek, ahol nincs 

regionális, vagy közép szint (COR, 2002, 9. táblázat). 

9. táblázat: Az EU tagországok osztályozása a COR szerint 
 

Szövetségi állam Ausztria, Belgium, Németország 

Regionalizált állam  

Franciaország, Olaszország, Portugália, 

Spanyolország, Egyesült Királyság  

Decentralizált állam Dánia, Finnország, Hollandia, Svédország 

Kétszintű állam Görögország, Írország, Luxemburg 

Forrás: COR, 2002 

E megoldás következetlensége, hogy például Görögországot és Írországot is a kétszintű országok közé sorolja 

Luxemburg mellett, holott mind a két országban van a helyi feletti középszint (Görögországban kettő is), 

választott testülettel, önkormányzati státusszal. Erősen vitatható ugyanakkor Portugáliát regionalizált államnak 

tekinteni csupán azért, mert vannak speciális jogállású szigetei. Franciaországban a régiók helyzete azonban 

kétségtelenül erősödött, s a legutóbbi alkotmánymódosítás idején a régiók is alkotmányos említési rangot 

kaptak, ettől még mindig állítható, hogy a régió elnevezésű irányítási szint továbbra is a leggyengébb pozíciót 

birtokolja. Az un. kétszintű államot az osztályozás a legcentralizáltabbnak tekinti, mintha nem is lenne irányítási 

középszintje. Márpedig Írországban és Görögországban is vannak választott középszintű önkormányzatok, még 

akkor is, ha szerepük valóban csekély, míg a decentralizáltnak tekintett Finnországban valójában nincs 

közvetlenül választott középszintű önkormányzat, csupán társulás. 

A különböző osztályozások, besorolások végül is azt jelzik, hogy egyrészt olyan dinamikus folyamatról van szó, 

amelyben a szintek státusza, jelentősége változik, másrészt azt is bizonyítják, hogy a használt fogalmak még 

korántsem szakmai konszenzus eredményei. Minden egyes ország területi hatalmi szerkezetének megértéséhez 

valamennyi szint együttes értékelésére van szükség. 

7.1. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. A területi kormányzás tipizálási szempontjai 

2. Melyek a főbb európai területi kormányzási típusok? 

3. Sorolja be az EU tagországokat az unitárius, decentralizált, regionalizált és föderatív csoportokba. 

8. A területi kormányzatok alkotmányos szabályozása 

A helyi-területi kormányzás modelljeinek, szervezeteinek, szereplőinek általános tárgyalása után célszerű az 

egyes rendszerek konkrét nemzeti, alkotmányos szabályozásának főbb jellemzőit áttekinteni (Trócsányi–Badó, 
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2005). Az államszervezeti, funkcionális és strukturális változások ugyan nem mindig, illetve nem azonnal 

jelennek meg az alkotmányos szabályozás szintjén, vannak olyan megoldások, amikor az alkotmányozás csak 

követi a már lezajlott reformokat (pl. Franciaországban), s vannak olyanok, ahol az alkotmány módosítása, 

elfogadása indítja meg az átalakulást (általában az új demokráciák: Portugália, Spanyolország, kelet-közép-

európai országok). Mindenesetre az alkotmányok többsége ma már behatóbban foglalkozik a helyi 

önkormányzatokkal és általában a területi hatalommegosztás kérdésével. Ez a tény összefügg azzal, hogy a 

modern alkotmányos gondolkodás általában is a végrehajtó hatalom részletesebb szabályozását igényli, s nem 

tekinti a közigazgatás felépítését a mindenkori kormány kizárólagos monopóliumának. 

Jelen fejezet bemutatja az egyes uniós tagállamok területi – vertikális hatalommegosztásra, önkormányzatokra 

vonatkozó – alkotmányos szabályozását. Az értékelés figyelembe veszi azokat a követelményeket, amelyek a 

Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában illetve a Regionális Önkormányzatok Európai Chartájának 

tervezetében megfogalmazódtak, s amelyek a modern közjogi gondolkodás szerint az önkormányzati autonómia 

nemzetközi standardjakét értelmeződnek. Az áttekintés célja nem csupán a területi hatalommegosztás 

helyzetének leírása, hanem azoknak az önkormányzatok helyzetét érintő paramétereknek a kimutatása, amelyek 

az alkotmányos szabályozás szintjén is jelentkeznek: szintek viszonyának átrendeződése, önkormányzati 

alapértékek, önkormányzati szervezet, helyi demokrácia. 

8.1. A szövetségi államok területi hatalommegosztásának 
jellemzői 

8.1.1. Ausztria 

Az alkotmányos szabályozás nem korlátozódik az alkotmány szövegére, hiszen a kétharmados többséggel 

elfogadott törvények kifejezhetnek alkotmánytörvény jelleget, viszont az igazán mélyreható változásokhoz 

népszavazási megerősítés is szükséges. A mintegy 1300 alkotmányos erejű norma közül természetesen 

elsődleges szerepe van a szövetségi alkotmánytörvénynek. 

Az osztrák alkotmány első fejezetében, az általános rendelkezések között rendezi a szövetség és a tagállamok 

viszonyát, jelezve, hogy állami berendezkedés legfontosabb sajátosságának a köztársasági államformát követően 

a föderalizmust tartja. Második szakaszában deklarálja, hogy szövetségi állam, s egyben fel is sorolja a 

tartományokat név szerint, ami a tartományi beosztás stabilitását garantálja. A harmadik szakasz rögzíti azt is, 

hogy az egyes tartományok területének módosítására a szövetség és az érintett tartomány alkotmánytörvénye 

alapján kerülhet sor. 

Az alkotmány tartalmazza a szövetségi hatáskörbe tartozó törvényhozói és végrehajtói hatásköröket, a 

törvényhozás szempontjából szövetségi, végrehajtás szempontjából tartományi hatásköröket, továbbá azokat, 

amelyekben szövetségi szinten a törvényhozáshoz csupán az alapelvek rögzítése tartozik. Az alkotmány 

általános szabályként állapítja meg, hogy azokon a területeken, ahol nincs rögzítve a szövetségi törvényhozói 

vagy végrehajtói hatáskör, ott a tartomány általános felhatalmazással rendelkezik a helyi ügyek intézésére. 

Az alkotmány a két szint közötti funkcionális együttműködést is rendezi. A szövetség és a tartományok 

megállapodásokat köthetnek egymással, a tartományok külügyi jogosítványokkal is rendelkeznek a 

hatáskörükbe tartozó területeken, ugyanakkor a szövetség kiterjedt ellenőrzési jogosítványokat is birtokol a 

tartományokkal szemben. A tartományok és a községek hatáskörük keretei között kölcsönös segítségnyújtásra 

kötelesek. 

A községek, mint területi köztestületek önálló gazdasági szervek, amelyek tulajdonnal, vállalkozási joggal, 

pénzügyi önállósággal, adó kivetési joggal rendelkeznek. Jogállásukat tekintve 20 000 fős népesség felett 

igényelhetnek statútumos, azaz városi jogállást, amelyet a körzeti igazgatási többletfeladatok különböztetnek 

meg a községtől. A községek, engedély alapján, megállapodással községszövetségben egyesülhetnek. 

8.1.2. Belgium 

Az elmúlt mintegy harminc évben vált Belgium fokozatosan unitárius államból föderációvá, lényegében 

folyamatos alkotmánymódosítások útján. A Belga Királyság alkotmánya már 1831-ben foglalkozott a hatalom 

területi megosztásával, csak a községi önkormányzatok autonómiáját elismerve. A mai alkotmány azonban már 

a legelső fejezetében rögzíti, hogy szövetségi állam, amely közösségekből és régiókból áll. A négy, ún. nyelvi 

régió a községek besorolásának alapja, amelyeknek határait csak minősített eljárásban lehet módosítani az 
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érintett nyelvi csoportok támogatása esetén. Összefüggő földrajzi határokkal a flamand, a vallon régió és 

Brüsszel rendelkezik. A régiókon belüli tartományokat is felsorolja az alkotmány. 

A szövetségi szint csak az alkotmányban meghatározott hatásköröket, a közösségek ugyancsak a kifejezetten 

rájuk ruházott hatásköröket gyakorolják, míg a régiók általános hatásköri felhatalmazással rendelkeznek a 

nyelvhasználatot rendező törvények és a közösségek hatáskörét rendező alkotmányos szakaszok kivételével. A 

közösségek közvetlenül választott tanácsai az alkotmány értelmében a kulturális és az oktatási ügyekért 

felelősek, és felhatalmazással rendelkeznek nemzetközi szerződések kötésére is. A „belga kompromisszum‖ a 

látszólag tiszta hatalom és hatásköri megosztási modell ellenére számtalan olyan speciális rendelkezés 

megalkotását tette szükségessé, nem véletlen, hogy a belga alkotmány külön fejezetben foglalkozik a hatásköri 

és érdek-összeütközések kezelésének rendjével. 

„A hatóságok‖ elnevezésű fejezet a községi és a tartományi tanácsokat ruházza fel a kizárólagos községi, illetve 

tartományi érdekek szabályozásának jogával. Az alkotmány elkötelezi magát a két szint irányában a hatáskörök 

decentralizálása mellett. A belga alkotmány sajátossága, hogy miközben az alapvető önkormányzati egységek, a 

községek és tartományok tekintetében nagyon szűkszavú, viszonylag részletesen rendezi az önkormányzatok 

társulási rendszerét, annak ellenére, hogy a községi szint eleve erősen integrált már 1976 óta. A városkörzetek és 

községszövetségek rendelkeznek tanáccsal és végrehajtó testülettel, területüket csak törvénnyel lehet 

módosítani. Ugyanakkor, ha a községszövetségek önkéntesen társulnak egymással, akkor nem tarthatnak az 

érintett tanácsok együttes ülést. 

8.1.3. Ciprus 

Az országra nemzetközi megállapodással oktrojált alkotmányos modell szerint a görög és török közösség a 

számbeli eltérések ellenére teljes egyenlőséget élvez, s mindkettő szigorúan meghatározott szabályok szerinti 

módon és arányban vesz részt a hatalom gyakorlásában. (Az 1960-ban elfogadott alkotmány ellenére, 1983-ban 

létrejött az Észak-ciprusi Köztársaság saját alkotmánnyal, de ezt egyedül Törökország ismeri el. A legfrissebb 

fejlemény a Nicosiát szétválasztó fal lebontása, ami remélhetően jelentős közeledéshez vezethet a jövőben.) 

A terjedelmes alkotmány a török és görög közösség közötti hatalommegosztás a kulturális, nyelvi, vallási 

hovatartozáson alapul és nem a földrajzi határokhoz kötődik. A ciprusi államszervezet látszólag unitárius 

modellt követ, azonban a részletszabályokból kiderül, hogy az egyes intézményeken belül gondosan 

biztosították a török és görög közösség arányos képviseletét. Az államelnök görög, az alelnök török, bizonyos 

ügyekben együttes döntéshozási jogkörrel, a képviselőház kétharmadát a görög, egyharmadát a török közösség 

választja. Az ún. közösségi kamarák a föderatív modell irányába billentik az államszervezetet, amennyiben a 

kamarák saját közösségükre nézve az alkotmányban felsorolt, zömmel kulturális, vallási kérdésben autonómiát 

élveznek, törvényhozó hatáskörrel s normatív módon meghatározott forrásokkal rendelkeznek. 

A ciprusi alkotmány a helyi önkormányzatokkal szinte egyáltalán nem foglalkozik, csupán a nemzeti 

megosztottságból következő specialitásokat rendezi. A vegyes rendelkezések között említi, hogy külön 

helyhatóságok jönnek létre a köztársaság öt nagyvárosában, ahol a görög helyhatóság tanácsát a görög, a török 

helyhatóság tanácsát pedig a török közösséghez tartozó választópolgárok választják, s a két tanács között 

összehangoló testület működik. 

8.1.4. Németország 

A német alkotmány ugyancsak a nemzetközi erők nyomása alatt született, kifejezetten arra törekedve, hogy 

elkerüljék a „weimari fiaskót‖, megakadályozzák a túlságosan erős központi hatalom kialakulását, egy föderális, 

demokratikus jogállam megteremtésével. A német alkotmány máig „ideiglenes‖ jellegű maradt a záró 

rendelkezés szerint, amely népszavazáshoz köti a végleges alkotmány elfogadását. Erre az újraegyesítés adhatott 

volna alkalmat, azonban a tartományok és a szövetség között 2004-ben, az alkotmányozás nyitányaként értékelt 

egyeztetés eredménytelenül zárult a hatáskörrendezés vonatkozásában. 

Az alkotmány a föderalizmust már a preambulumban megjelöli, miután felsorolja az államot alkotó 

tartományokat és városállamokat. A német föderalizmus decentralizáltabb államszervezetet jelent az osztrákhoz 

képest, elsősorban a tartományok (különösen Bajorország) erős autonómiatörekvései miatt. 

Az alkotmány az alapjogok katalógusát helyezi az első szakaszokba, s csak a második fejezetében, a 

hatalomgyakorlás alapvető modelljének és értékeinek felsorolását követően szabályozza a szövetség és a 

tartományok közötti hatalommegosztást. A 28. cikkely tekinthető a területi hatalommegosztást rendező általános 

rendelkezésnek, mely kimondja, hogy a tartományokban, járásokban és községekben biztosított a népképviselet, 
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amely közvetlen választásokkal jön létre. A községek számára biztosítani kell a jogot, hogy a helyi közösség 

ügyeit a törvények határain belül saját felelősségük alapján szabályozzák. A tartományok területi integritását a 

német alkotmány nem tekinti korlátozhatatlannak, de az érintett tartományokban népszavazáshoz köti, és 

részletesen szabályozza az erre irányuló döntési folyamatot. A hatalommegosztás általános szabálya, hogy a 

tartományok az állami hatáskörök általános címzettjei, míg a szövetség az alkotmányban szabályozott konkrét 

hatáskörök gyakorlására jogosult, viszont az általa hozott törvények viszont lerontják a tartományi jogot. A 

külügyi jogosítványokon a szövetség nem osztozik a tartományokkal, ezen kívül a kötelességét megszegő 

tartománnyal szemben a szövetségi tanács hozzájárulásával kényszerintézkedés tehető. 

A tartományok a Szövetségi Tanács útján vesznek részt a szövetségi hatalom gyakorlásában, amelynek tagjai a 

tartományi kormányok tagjaiból kerülnek ki népességarányos szavazatok alapján. 

A szövetségi kizárólagos és konkuráló törvényhozás tárgyait az alkotmány taxatíve felsorolja. A konkuráló 

törvényhozás körében a tartományok annyiban rendelkeznek törvényhozói jogkörrel, amennyiben a szövetség 

nem él saját törvényhozói hatáskörével. A községekre vonatkozó szabályozás tartományi kompetencia. A 

szövetségi végrehajtás alá vont területeket az alkotmány szintén taxatíve sorolja fel. 

Az ún. közösségi feladatok kategóriájának lényege, hogy a szövetség hozzájárul bizonyos tartományi feladatok 

végrehajtásához (felsőoktatás, regionális gazdasági struktúra, agrárstruktúra javítása). E területeken közös 

keretterv készül. Az alkotmány lehetővé teszi, hogy a szövetség és a tartományok megállapodás alapján 

együttműködjenek a kultúra terén, a regionális jelentőséget túllépő intézmények, valamint a tudományos 

kutatási tervek támogatásában. Külön fejezet foglalkozik a pénzügyekkel, amely részleteiben rendezi a 

szövetség és a tartományok közötti együttműködés finanszírozásának szabályait, miután számos finanszírozási 

szál köti össze őket a feladatok közös ellátása során. 

8.2. A regionalizált államok területi közigazgatásának 
alkotmányos szabályai 

A regionalizált állam egyelőre nem egyértelmű közjogi, alkotmányjogi kategória. A szakirodalom az egyes 

országokat eltérő módon kategorizálja. Elfogadott, hogy a regionalizált államokban a régiók kiterjedt 

jogosítványait, nagyobb hatalmát az alkotmányos szabályozás is garantálja. Abban is megegyezés mutatkozik, 

hogy a régió a legnagyobb, szubnacionális egység. A definíció alapja tehát nem a közigazgatási egység mérete, 

hanem az államszerkezetben elfoglalt helye. A regionalizált, erősebben decentralizált államban a régióknak 

kitüntetett szerepe van a hatalomgyakorlásban. Az alkotmányos jogállás azonban ezt nem mindig tükrözi vissza. 

Van ugyanis olyan állam, ahol a régió szerepel az alkotmányban, de a valóságban általános érvénnyel még nem 

működik, csak speciális térségek jogállása rendeződik így (Portugália), és olyan állam is, ahol a régiók úgy 

erősödtek meg az évtizedek során, hogy jogállásukat az alkotmány hosszú ideig nem ismerte el, nem 

szabályozta (Franciaország). 

Önmagában a középszintű kormányzatok elnevezése vagy mérete nem igazít el a kategorizálásban. Sokkal 

fontosabb, hogy működnek-e középszinten olyan erős, autonóm és önkormányzati jogállással, legitimitással 

rendelkező kormányzatok, amelyek inkább a központi szint partnerei, mint a helyi önkormányzatoké, és 

amelyek elsősorban felülről kapják a feladatokat, nem alulról vonják el. Azok tehát a regionalizált államok, ahol 

a középszintű önkormányzatok, tagállami jogállás nélkül is sikeresen korlátozzák a központi hatalmat, és annak 

ellensúlyaként érvényesülnek. E szerepnek kétségtelenül fontos bizonyítéka lehet az alkotmányos jogállás 

birtoklása vagy kivívása, ami sokszor évtizedes folyamat eredménye. A regionalizáció a napóleoni 

közigazgatást meghonosító országok körében jutott a legmesszebbre, jelezve, hogy a regionalizálás logikája 

nem önmagában a mérethez, hanem a decentralizációhoz kötődik. 

8.2.1. Olaszország 

A viszonylag rövid történelmi múlttal rendelkező egységes nemzetállamban a korábbi politikai-kulturális 

megosztottság folyamatosan érvényesült, ami önmagában a regionalizmus „melegágya‖. Ennek ellenére a 

második világháborút követően indult olasz regionalizáció folyamata több évtizeden keresztül zajlott, s ma sem 

záródott le, mintegy bizonyítva, hogy még a rövid történelmi múlttal, erős regionális megosztottsággal, 

regionális tradíciókkal rendelkező egységes, centralizált nemzetállam decentralizálása sem könnyű. 

Az olasz alkotmány az alapelveket tárgyaló első fejezetben deklarálja az egységes államiságot, a helyi 

önkormányzatok önállóságát és az igazgatási decentralizációt is egyben elismerő 5. cikkben. Ez a deklaráció 

előre vetíti, hogy a hatalom területi megosztásában a föderáció lehetősége fel sem merült. 
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Mint a viszonylag új alkotmányok többsége, az alapjogokat az olasz is az államszervezeti fejezetek előtt 

tárgyalja. Már a parlamenti kamarák szabályozása során előkerül a régiók kérdése, bizonyítva, hogy az olasz 

régiók szerepe befolyásolja a központi hatalomgyakorlás modelljét. A második kamarát, a szenátust ugyanis a 

régiómegoszlás alapján választják, biztosítva a regionális érdekek indirekt megjelenését. A régiók központi 

kormányzathoz való viszonyában alapvetően az egységes állam logikája érvényesül, ezt jelzi, hogy az olasz 

alkotmány a régiókat, tartományokat és községeket egy fejezetben tárgyalja. Az ötödik fejezet döntően a 

régiókra vonatkozó szabályokat tartalmazza, bizonyos szabályok egységesen érvényesek mindhárom 

önkormányzati szint számára. Az alaptörvény önkormányzatként ismeri el őket gazdálkodási, tulajdonosi 

önállósággal, amelyet az állam forráskiegyenlítő szerepe egészít ki. A hatáskörökön a három területi szint a 

szubszidiaritás elve alapján osztozik, ezek elsődleges címzettje a község. A községek, tartományok és 

nagyvárosok saját igazgatási funkciókkal rendelkeznek, az állam és a régió további hatásköröket ruházhat át e 

szintekre. 

Az olasz regionalizmus eltérő jogállású régiókat is ismer, és lehetővé teszi a kamarák minősített szavazatával, az 

állam és az érintett régió egyezménye alapján, hogy az autonómia eltérő formáit, feltételeit alkalmazzák. 

A törvényhozó hatalom megoszlik az állam és a régiók között, bár a kizárólagosan állami törvényhozási 

tárgykörök listája hosszú az alkotmányban. A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályozás állami hatáskör. 

Számos ún. párhuzamos törvényhozási terület is létezik, ahol az állam az alapelveket, a régiók a részletesebb 

szabályokat alkothatja meg. Az olasz régióknak joguk van az európai közösségi jogalkotást érintő döntésekben 

részt venni és más államok területi egységeivel megállapodást kötni. Az olasz önkormányzati rendszerben az 

egyes szintek között összeférhetetlenségi szabályok érvényesülnek, a mandátumok nem kumulálódnak. 

Az olasz régiók területe alkotmányos védelemben részesül, miután az alaptörvény név szerint felsorolja őket, 

egyesítésüket, illetve új régió létrehozását alkotmányos törvényhez és népszavazáshoz köti. 

8.2.2. Spanyolország 

Az államszerkezet regionalizált jellegét illető konszenzus annak is köszönhető, hogy a Franco diktatúrát követő 

rendszerváltás lehetőséget nyújtott új alkotmány elfogadására, követve a modern államszervezési elveket. A 

regionális hatalmi szerkezet alkalmasnak tűnt az országon belüli nemzetiségi feszültségek kezelésére, továbbá a 

diktatórikus hatalmi koncentráció megakadályozására, a stabil demokrácia garanciáinak megerősítésére (Dudek, 

2003). 

A régiók erős alkotmányos jogállását, politikai jelentőségét visszatükrözi, hogy már az alkotmány bevezető, 

második cikke megemlékezik a nemzetet alkotó nemzetiségek és a régiók önkormányzathoz való jogáról. A 

spanyol regionalizmus nyelvi, etnikai alapjaira utal, hogy az állam hivatalos nyelvét, a kasztíliait minden 

spanyol köteles ismerni, de az alkotmány elismeri a többi spanyolországi nyelv hivatalos voltát a megfelelő 

autonóm közösségben. 

A spanyol regionalizmus fontos államszervezeti jellemzője, hogy a második kamara, a szenátus területi alapon 

épül fel. Tartományonként négy-négy szenátort választanak, illetve az autonóm közösségek törvényhozó 

testületei egy-egy szenátort jelölnek ki és további egy-egyet minden egymillió lakos után. 

A spanyol alkotmány külön fejezetekben tárgyalja az állam területi szervezeti rendszerét. A községek felett két 

területi szint van, a tartomány és az autonóm közösség. A fejezet elején tartalmazza az ún. változó geometriájú 

modell lehetőségét, amely megengedi a különböző autonóm közösségek statútumai közötti eltéréseket, de ezek 

nem jelenthetnek gazdasági, szociális előnyöket. A helyi közigazgatás két egysége – a község és a tartomány – 

egy fejezetben nyert szabályozást, az autonóm közösségekhez képest meglehetősen szűkszavú módon. A 

tartomány állami feladatokat lát el, ún. organikus törvény hozhatja létre. A községek a tartományon belül 

községcsoportokat (társulásokat) hozhatnak létre. 

Az alkotmány az egymással határos, közös történelmi, kulturális és gazdasági jelleget mutató tartományok 

számára nyújt lehetőséget, hogy ún. „autonóm közösség‖ elnevezéssel regionális önkormányzatot alkossanak. A 

létrehozás feltétele, hogy az érintett tartományok mindegyike, és a községek legalább kétharmad része (az ott 

élő lakosság többsége) kezdeményezze hat hónapon belül. Sikertelen kezdeményezés esetén öt évet kell várni az 

újabb lehetőségre. A Cortes azonban e feltételeket pótolhatja, amikor a statútumot törvénnyel elfogadja. Az 

alkotmány tiltja az autonóm közösségek föderációját. Az autonóm közösségeket nem sorolja fel, területük 

meghatározása statútumban történik. Az alkotmány 22 tárgykört határoz meg az autonóm közösségek 

potenciális hatáskörei közül, azzal, hogy a hatáskörök öt év elteltével, statútum módosítás révén bővíthetők. Ez 

a modell teszi lehetővé, hogy a spanyol régiók jogállásában illetve hatásköreiben jelentős eltérések legyenek. A 
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kizárólagos állami hatáskörök 32 tárgykörben rögzültek. Az alkotmány az államot tekinti a hatáskörök általános 

címzettjének, míg a régiók csak a statútumukban szereplő hatásköröket gyakorolhatják, illetve azokat, 

amelyeket az állam átruház rájuk. 

A spanyol régiókban az állam megbízottjaként kormánybiztos működik, ellátva a törvényességi felügyeletet. A 

régiók gazdasági autonómiáját megalapozó pénzügyi forrásokat szintén az alkotmány rögzíti, ugyanakkor a 

központi kormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a fejlettségi különbségek kiegyenlítésére és a 

közszolgáltatások minimális szintjének egyenletes biztosítására forrásokat rendelhessen. 

8.2.3. Franciaország 

A jelenleg hatályos francia alkotmány az V. Köztársaság alkotmánya, melyet De Gaulle tábornok instrukciói 

alapján fogalmaztak meg, rendkívül rövid idő alatt. Lényegét tekintve államszervezeti dokumentum, amelyhez 

az 1789. évi Ember és Polgár Jogairól szóló Nyilatkozat, illetve az 1946. évi alkotmány preambuluma 

csatlakozik (Trócsányi–Badó, 2005). 

Az alkotmány XII. része a „területi közösségek‖ cím alatt tárgyalja az állam területi tagolódását. Ennek alapjai a 

községek, megyék, régiók, a sajátos jogállású területek és a tengeren túli területek. Az alkotmány a 

szubszidiaritás elvét alkalmazza a területi közösségek és az állam közötti hatalommegosztásra, amikor deklarálja 

„A területi közösségek feladata az, hogy mindazokban a kérdésekben döntést hozzanak, melyek megvalósítása 

az ő szintjükön a legideálisabb‖. 

Az alkotmány 2003-ban történt módosítása beemelte Franciaországot a regionalizált államok sorába, azóta a 

francia régiók alkotmányos jogállással rendelkeznek, az 1982-ben kezdődött decentralizációs folyamat 

eredményeként. A preambulum első cikkében jelenti ki, hogy berendezkedése decentralizált, – rácáfolva a 

francia állam centralizált jellegével kapcsolatban kialakult előítéletre. A francia területi igazgatás további 

fejlődését könnyíti meg az a rendelkezés, amely lehetővé teszi a hatáskörmegosztás tekintetében a kísérleti 

szabályozást. Az alkotmány biztosított lehetőséget arra, hogy törvény társulási kényszert írhasson elő a területi 

közösségek számára. 

Az alkotmány részletesen csupán a speciális jogállású tengeren túli térségek önkormányzatait szabályozza, 

ezeket név szerint is felsorolja, és esetenként külön szabályozza. A spanyol regionális modellhez képest a 

francia régiók gyengébb pozíciót birtokolnak, osztoznak a többi területi önkormányzat sorsában, azaz a központi 

hatalom viszonylag szabadon dönthet a hatáskörök és források szintek közötti megosztásáról. A régiókat 

egyelőre a francia önkormányzati rendszer „szegény húgaként‖ kezelik (Loughlin–Seiler, 2001:197), s 

ténylegesen nem igazolják a regionalizált államokhoz kapcsolódó véleményt az erős decentralizációról. 

A francia területi közigazgatás specialitása, hogy az egyes szintek, illetve az önkormányzati és állami szektorok 

között a munkamegosztás erősen fragmentált. Ez a megoldás „kódolja‖ egyrészt az együttműködési kényszert, s 

akadályozza bármelyik szereplő vagy szint átfogó, integráló hatalmát. 

8.3. Az unitárius államok önkormányzatainak alkotmányos 
helyzete 

Az Európai Unió országainak legnépesebb csoportja az unitárius állammodellel jellemezhető, ahol a területi 

szintű hatalommegosztás nem strukturális elem, a központi és területi szintű kormányzatok közötti 

viszonyrendszer többnyire nem élvez alkotmányos védelmet sem. Ahol a középszint gyenge, ott a hatalom 

alapvetően centralizált. A centralizáltság mértékében, a középszintű irányítás helyzetében azonban jelentős 

különbségek tapasztalhatók, ezért célszerű országonként is elemezni a szabályozást. Míg a föderális és 

regionalizált államok alkotmányai mindig foglalkoznak a középszintű kormányzással, addig az unitárius 

államok gyakran a helyi önkormányzati rendszert egységesen szabályozzák, tehát nem tesznek különbséget a 

helyi és középszintű önkormányzatok alkotmányos helyzete között. 

8.3.1. Bulgária 

A hagyományosan centralizált ország 1991-ben elfogadott és többször módosított új alkotmányának már a 

második szakaszában rögzítik, hogy egységes állam, amely helyi önkormányzatokkal rendelkezik, viszont 

nincsenek a területén más autonóm egységek. Érdekes általános rendelkezése az alkotmánynak, hogy az 

államnak gondoskodnia kell a régiók kiegyensúlyozott fejlődéséről, és pénzügyi, illetve beruházási támogatást 

kell nyújtania ennek érdekében a területi szerveknek. Önálló fejezet rendelkezik a helyi önkormányzatokról és 
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közigazgatásról. A bolgár alkotmány községet és régiót ismer el területi egységként. A községek önkormányzati 

autonómiáját garantálja, határainak változását népszavazáshoz köti, míg a régiókat egyrészt államigazgatási, 

másrészt területfejlesztési egységnek tekinti. A régiók élén kormányzók állnak. Az alkotmány nem rendelkezik 

az államigazgatási és önkormányzati feladatok, hatáskörök megosztásáról, így lényegében egyszerű törvénnyel 

formálhatók a két szektor hatalmi határai. A régiók határát sem védi alkotmányos rendelkezés, érzékeltetve, 

hogy az állam ebben szabadon rendelkezhet, s nem érzékelhető szándék önkormányzati középszint 

létrehozására. 

8.3.2. Csehország 

Az alkotmány rögzíti, hogy a Cseh Köztársaság egységes állam, elismeri továbbá, hogy a helyi önkormányzatok 

önigazgatása biztosított. 

Az önkormányzati rendszer kétszintű, de szabályozása egységes, csupán egy rendelkezés utal a régiókra 

speciálisan, amelyik kimondja, hogy magasabb szintű önkormányzati egységet, illetve közigazgatási kerületet 

csak alkotmányos törvénnyel lehet létrehozni. A szűkszavú, keretjellegű szabályozás arra utal, hogy az 

alkotmányozó nem kívánta megkötni a kezét a részletek szabályozását, illetve a változtatások végrehajtását 

illetően, mivel ezek, főként rendszerváltó időszakban gyakrabban válnak szükségessé. 

A regionális reform 1997-ben vált alkotmányosan meghirdetett céllá. A tizennégy régió, vagy inkább megye, 

nem azonos a NUTS beosztással, mivel az unió a kerületeket kicsinek tartotta, így a NUTS2 régiók száma 

nyolc, a közigazgatási kerületeké pedig tizennégy. A régiók lehatárolása óta tapasztalhatóak a határok 

korrigálására irányuló törekvések (Halász, 2000). A cseh területi közigazgatás specialitása, hogy a szokásos 

duális struktúra helyett, az állami és önkormányzati igazgatás egy szervezeti keretbe került, a kerületi 

önkormányzat szervezetébe illesztették a területi államigazgatási feladatokat. 

8.3.3. Dánia 

Az alkotmány nem foglalkozik a területi hatalommegosztással a hatalmi ágak rendszerét átfogóan szabályozó 

általános rendelkezések között. Az önkormányzatokat nem az állami szervek sorában a (szokásos) utolsó helyen 

tárgyalja, hanem az alapjogokat tartalmazó fejezet után. A dán alkotmány a helyi önkormányzatokkal 

lényegében egyetlen mondattal foglalkozik az alapjogokat szabályozó fejezeten belül, amikor kimondja, hogy a 

községek állami ellenőrzés melletti önigazgatási jogát törvény állapítja meg. A területi szintű önkormányzatok 

ilyen értelemben természetesen szóba sem kerülnek. Az alkotmány kilencedik része „Helyi önkormányzatok, 

Izland‖ címet viseli. Az egységes államiság dán specialitása, hogy Grönland és a Faerøer-szigetek kiterjedt 

autonómiával rendelkeznek, illetve az 1944 óta ugyan önálló Izland állampolgárai élvezik a dán állampolgársági 

jogokat. 

Dániában jelentős önkormányzati reform végrehajtása indult el, amelynek során a korábbi 14 megye helyébe 5 

régió lépett (Péteri, 2006). Lényegesen nagyobb méretű középszintű önkormányzatok létrehozását tette 

lehetővé, hogy a korábbi 275 önkormányzatot 98 váltotta fel. A régiókkal kapcsolatban megjegyezzük, hogy az 

Európa Tanács több vonatkozásban kifogásolta a státuszukat, amit a dán fél azzal oldott fel, hogy a régiót nem 

nyilvánította helyi önkormányzati szintnek. 

8.3.4. Egyesült Királyság 

Az Egyesült Királyság nem rendelkezik chartális, írott alkotmánnyal, ez nem jelenti azt, hogy az 

önkormányzatok minden jogi garanciát nélkülöznének. A brit önkormányzati rendszer fontos alkotmányos 

sajátja, hogy felhatalmazása a törvényhozótól függ az ultra vires elve alapján, így lehetősége van az erős 

önkormányzati hagyományok ellenére, hogy tetszőlegesen formálja a területi kormányzás rendszerét. Az egyes 

szinteken, földrajzi egységekben, illetve tevékenységi körökben nem csupán a klasszikus választott 

önkormányzatok, hanem különböző státuszú szervezetek is működnek. 

Az Egyesült Királyságot alkotó négy „ország‖: Anglia, Észak-Írország, Wales és Skócia. E fő területi 

egységeken belül helyi és középszinten több szereplőt, szervezeti formát találunk, lényegében az adott térség 

vidékies vagy városias jellegét követve. 

Az elemi településen csak ún. parishok, helyi közösségek működnek (kb. 10 ezer), közjogi státusz és 

közhatalom nélkül. A rájuk épülő következő szint a district vagy borough (467), amely nagyvárosi térségekben 

egyszintű, vidéki térségekben shire district és shire county szintekre tagolódik. Vannak térségek viszont, ahol a 
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szintek egyetlen egységes keretben kapcsolódnak össze (100 unitary councils). Különleges jogállása van a 

legnagyobb metropolisz térségeknek (36) és London térségének (Martin, 1999). 

A nagyrégiókban (NUTS1) dekoncentrált közigazgatás települt 1994-ben. Walesben és Skóciában demokratikus 

képviselet (parlament) jött létre a brit munkáspárt devolúciós reformjai nyomán. Az angol régiók azonban, 

minden meghirdetett decentralizációs szándék ellenére egyelőre nem rendelkeznek közvetlen képviseleti 

tartalommal (Nagy, 2005). 

2010-ben a hosszú munkáspárti kormányzás után a regionális decentralizáció folyamata megtorpant. Az angliai 

nagyrégiókban létrehozott intézményeket (regionális gyűlések és ügynökségek, valamint kormányhivatalok) 

felszámolták, magával a régiókkal együtt, s egy új térkategória válik „divatossá‖ a városi régiók, illetve új 

státuszú és térbeli kiterjedésű intézmények (helyi vállalkozási partnerségek). 

A brit önkormányzati rendszer az utóbbi évtizedben elsősorban arra szolgál bizonyítékul, hogy milyen 

mértékben centralizálható, illetve szervezhető újra térben az irányítás még egy olyan államban is, ahol a helyi 

kormányzatoknak hagyományosan rendkívül fontos szerepe van. 

8.3.5. Észtország 

Az ország történelme során viszonylag ritkán élvezett nemzeti autonómiát, önálló alkotmányát a kivívott 

függetlenség birtokában, 1992-ben népszavazással fogadták el. Az alkotmány deklarálja, hogy Észtország 

politikailag egységes állam, amelynek a területi közigazgatási egységekre való felosztását törvény szabályozza. 

Az államszervezeti fejezetek közül az utolsó foglalkozik a helyi önkormányzatokkal. Az észt modell a 

kerületeket és városokat tekinti önkormányzati egységeknek, de más önkormányzati egységek alakítását is 

lehetővé teszi törvény keretei között. Az önkormányzati egységek határait védelemben részesíti, amennyiben az 

érintett önkormányzatok véleményéhez köti a változást. Alkotmányosan garantált a szabad gazdálkodás, 

adóztatás joga, illetve az is, hogy az önkormányzatra rótt kötelező feladatokat a nemzeti költségvetés fedezi. A 

szervezet és az ellenőrzés kérdéseit az alkotmány külön törvény hatáskörébe utalja. 

8.3.6. Finnország 

Az új alkotmány 2000-ben lépett hatályba, a változások a hatalom térbeli szerkezetét kevésbé érintették. A 

területi hatalomgyakorlás kérdését a „Közigazgatás és önkormányzat‖ címet viselő fejezet szabályozza, 

amelyben, nem csak a helyi önkormányzatok, hanem a minisztériumoknak alárendelt területi közigazgatási 

szervek, illetve az egyetemek önkormányzatai is szerepelnek. A szabályozás lényegében kimerül annak 

rögzítésében, hogy a rájuk vonatkozó szabályokat külön törvény tartalmazza. Az alkotmány garantálja a 

községek adóbeszedési jogát. 

A finn önkormányzati rendszer egyszintű, alkotmányos ranggal a községek, az Åland-szigetek, valamint 

őshonos területeiken a lappok rendelkeznek. A községeknél nagyobb területi egységek önkormányzatára 

vonatkozó szabályokat az alkotmány szerint törvénynek kell megállapítani. A területi egységek kialakításakor a 

finn- és svédajkú lakosság esélyegyenlőségét figyelembe kell venni. Választott középszintű önkormányzatok 

létrehozására eddig nem került sor. A községi önkormányzatok társulásaként működő területi egységek 

közvetlen önkormányzati jogalanyisággal nem rendelkeznek, feladatuk a fejlesztéspolitikára korlátozódik, 

továbbá léteznek az állami közigazgatás speciális egységei, alkotmányos státusz nélkül (Hajdú, 2005). 

8.3.7. Görögország 

Noha a területi közigazgatás terén jelentős változások következtek be, (különösen az uniós tagság és a regionális 

politika hatása alatt), azonban ezek nem nyertek szentesítést az alkotmányban. A harmadik rész foglalkozik az 

államszervezettel, az állam felépítését meghatározó alapelvekkel kezdve. Ezek között nem emlékezik meg az 

önkormányzatokról, a végrehajtó hatalom letéteményeseiként a köztársasági elnököt és a kormányt nevezi meg. 

A közigazgatást általában szabályozó fejezet lényegesen rövidebb a többinél, ezen belül is a részletesebb 

szabályozást a hivatali rend (közszolgálat) kapja. A fejezet azzal kezdődik, hogy az állam igazgatása a 

decentralizáció elvén épül fel. Ténylegesen a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályozást egyetlen 

szakaszban foglalja össze, elismerve az önkormányzati alapjogokat. Az uniós csatlakozás jelentett nagyon 

jelentős hatást a görög önkormányzati rendszer megerősödésében, a decentralizáció előrehaladásában. A 2001-

es alkotmánymódosítás jelentős mértékben érintette az önkormányzatok helyzetét. A kétszintű önkormányzati 

rendszerre mindössze egyetlen mondatnyi utalás történik, ez a rendelkezés tette lehetővé a középszintű 

önkormányzás kiépülését. Alkotmányos garanciát kapott a helyi közügyek önkormányzati hatáskörbe tartozása, 

jelentős korlátozáson ment át az önkormányzatok feletti felügyelet, s hangsúlyosan biztosítja az alkotmány az 
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önkormányzatok gazdasági függetlenségét. Görögországban ugyancsak van speciális jogállású terület, az Athos-

hegy, amely autonómiáját vallási szerepének köszönheti, és az alkotmányban a teljes görög önkormányzati 

rendszeréhez hasonló terjedelemben szabályozzák a kormányzását. 

8.3.8. Hollandia 

A meglehetősen régi holland alkotmány (1848) elvileg erős decentralizációs hagyományokra tekint vissza, 

hiszen elődje a hét egyesült provincia köztársaságára épülő államszerkezet volt. A holland alkotmány az államot 

a decentralizált unitárius modell szerint szabályozza, szerkezete sok tekintetben visszatükrözi a tradíciókat. A 

hetedik fejezet foglalkozik a tartományokkal, községekkel és más köztestületekkel. A tartományok, és községek 

határainak módosítását az alkotmány törvényhez köti. A holland önkormányzati rendszer sajátossága, hogy az 

államigazgatási és önkormányzati szektor szorosan összefonódik. A közvetlenül választott tartományi gyűlés 

elnöke a király által kinevezett királyi biztos, aki törvényi felhatalmazás alapján a kormány utasításainak 

végrehajtója. A községi tanács polgármesterét is a király nevezi ki. A holland önkormányzatokra vonatkozó 

részletes rendelkezéseket az alkotmány előírása szerint törvény szabályozza. A tartományokra semmilyen 

speciális szabályt nem találunk, sőt az alkotmány felhatalmazást ad arra, hogy törvénnyel tartományokat, 

községeket lehet feloszlatni, újakat létesíteni, továbbá, hogy el lehet vonni az önkormányzattól a szabályozási 

hatáskört is. Az önkormányzatok feletti felügyelet meglehetősen szigorú, helyi határozat megsemmisíthető 

királyi rendelettel, és nem csak törvénysértés esetén, hanem „közérdekből‖ is. Törvényben előírható, hogy 

bizonyos helyi döntésekhez előzetes hozzájárulás szükséges. A holland területi közigazgatás-szervezés egyik 

fontos jellemzője, hogy az egyes szintek ugyan önállóak, de egyben egymással együttműködésre kényszerülnek. 

Noha a helyi szint az elsődleges, s a provinciáknak inkább rásegítő szerepe van, mégis a központi szinttel és a 

kormányzati alárendeltségű hatóságokkal, az ún. „vertikális pillérekkel‖ való kapocs a legfontosabb (Hendriks, 

2001). A köztestületek közül az alkotmány a vízszabályozási társulatokat nevesíti, amelyeknek Hollandiában 

rendkívül fontos szerepe van. Ezek létrehozása, szabályozása tartományi hatáskör. 

A közvetlenül választott regionális önkormányzatok létrehozását, illetve a nagyvárosi térségek önkormányzati 

együttműködésének formalizálását kívánatosnak tartották már 1990-es évek elején is (Derksen, 1994). Ezek a 

törekvések azonban sikertelennek bizonyultak, s nem vezettek az alkotmányos szabályozás módosításához 

(Hendriks, 2001). 

8.3.9. Írország 

Az alkotmány szerkezete jelentősen eltér a kontinentális alkotmányokétól, elfogadása, módosítása 

népszavazáshoz kötött. Írországot centralizált államnak tekintik, erős brit befolyással, viszont azzal a 

különbséggel, hogy írott alkotmánya van. Az alkotmányos szabályozást áthatja az a körülmény, hogy az ír 

függetlenség megszerzését követően (1937) a nemzetállam kiépítését tekintették a legfontosabb feladatnak. Az 

államfelépítést általában rendező fejezet a népszuverenitást és a hatalmi ágak elválasztását hangsúlyozza, a 

hatalom térbeli megosztásának dimenzióját nem vonja szabályozási körébe. 

A helyi önkormányzatok csekély szerepét tükrözi vissza, hogy a viszonylag részletesen szabályozó alkotmány a 

kormányt követő részben csupán egyetlen cikket szentel nekik. Ebben elismeri az önkormányzatokat, a helyi 

közügyekben való eljárásuk fontosságát, és ötévenkénti közvetlen választásukat. A szűkszavú szabályozás még 

arra sem tér ki, hogy Írországban kétszintű helyi önkormányzati rendszer működik. Az angolszász 

hagyományok köszönnek vissza abban a rendelkezésben, amelyben a kontinensen jellemző általános 

felhatalmazással ellentétben, az önkormányzatokat csak a törvényben rájuk ruházott hatáskörök ellátására 

hatalmazza fel. Az önkormányzatok nem rendelkeznek olyan törvényi garanciákkal, amelyek biztosíthatnák 

hatásköreik védelmét vagy számottevő bővítését (Collins, 1994). Az ír közigazgatási, közszolgáltatási 

rendszerben korántsem kizárólagos szereplők a helyi és megyei önkormányzatok, hiszen számtalan állami 

különhatóság működik, illetve az 1994-ben intézményesített regionális szinten is egyre több intézmény jelenik 

meg, amely nem rendelkezik önkormányzati jogállással. 

Az ír önkormányzatok korlátozott hatásköri felhatalmazása mellett a pénzügyi bázisuk is rendkívül gyenge. Sok 

kritika éri magát a választási rendszert is, hiszen a kis létszámú tanács igen távol van a lakosságtól. Az ír helyi 

demokrácia nem az önkormányzati modell működéséhez kapcsolódik. Noha a felmérések azt mutatják, hogy az 

írek szorosan kötődnek mind a falujukhoz, mind a megyéjükhöz, azt egyáltalán nem azonosítják az 

önkormányzattal (Loughlin, 2001). Ez a jelenség élesen rámutat az ír társadalom, illetve politikai rendszer 

sajátosságára, amelyben erős a civil társadalom és a lokalitás, de nem a közjogi önkormányzásra való 

felhatalmazás, hanem szociológiai, kulturális gyökerek alapján. 

8.3.10. Lengyelország 
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A rendszerváltás utáni alkotmányozás két szakaszban zajlott le. Jellemző a rendszerváltó országok többségére, 

hogy a helyi önkormányzatoknak nagyobb figyelmet szenteltek, mint a „régi‖ fejlett demokráciák. Ezért már az 

első lengyel alkotmánytörvény 1992-ben kiemelten foglalkozott a helyi önkormányzatokkal. Az új, egységes 

szerkezetű alkotmányt 1997-ben fogadták el, követve az alkotmányozás modern értékeit és megoldásait. Az 

uniós csatlakozásra való felkészülés része volt a felülről lefelé zajló regionalizáció folyamata is (Józsa, 2005). 

Az alkotmány első fejezetében szerepel a közhatalmi szervek decentralizációja, a helyi önkormányzati 

rendszernek a közhatalom részeként való elismerése. 

A kormányt és a kormányzati igazgatást rendező hatodik fejezet a minisztertanácsot képviselő vajdát 

alkotmányos jogállással ruházza fel, rögzítve, hogy a rá vonatkozó részletes szabályokat törvény állapítja meg. 

Az önkormányzatokat a kormányt követő, viszonylag szűkszavú fejezetben helyezték el. A szabályozás logikája 

szerint a helyi ügyek elsődleges címzettjei az önkormányzatok, s a község az önkormányzati rendszer 

alapegysége, minden olyan feladatot ellát, amit törvény nem utal más helyi önkormányzati szinthez. A lengyel 

alkotmányos szabályozás is azt sugallja, hogy az önkormányzati közjogi függetlenséghez feltétlenül társulnia 

kell a pénzügyi önállóságnak (adókivetési joggal, a feladataikkal arányos pénzügyi támogatással stb.). Azt is 

igazolja ugyanakkor számtalan elemzés, hogy a gazdálkodási önállóság alkotmányos garanciái sem képesek a 

finanszírozási gondokat ténylegesen megoldani. A francia régiókhoz hasonlóan a lengyel régiókra is igaz, hogy 

pénzügyi szempontból a rendszer leggyengébb láncszemei (Józsa, 2005). A regionális területi reform 1999-től 

lépett életbe. A létrehozott tizenhat vajdaság élén választott képviselőtestület áll, önkormányzati és regionális 

politikai hatáskörökkel. A vajdaságokban nem csak önkormányzati, hanem államigazgatási egység is létrejött, 

szinte kódolva a marsall és a vajda közötti konfliktusokat (Emilewicz–Wolek, 2002). Lengyelország 

következetesen átvette az uniós elvárásokat az intézményépítésben, és elég bátor volt a regionális reform 

végrehajtásában is, a kezdetben jelentkező problémák jellegzetesek. A régiók létrehozása nem párosult a 

hatáskörök és különösen a források decentralizációjával. A régiók létrehozásával kapcsolatos kezdeti 

csalódáshoz hozzájárult, hogy a választott régiók ellenére a strukturális alapok menedzsmentje centralizáltan 

épült ki. Az önkormányzati régiók, a vajdától eltérően, nem élveznek alkotmányos jogállást, hiszen az 

önkormányzati fejezet egységesen szabályozza a helyi önkormányzati szinteket, egyértelműen a községet tekinti 

a rendszer alapjának. Csupán annyit vár el, hogy a területi önkormányzatok típusait törvénynek kell 

meghatároznia. A kezdeti nehézségek után a lengyel önkormányzati régiók folyamatosan erősödtek, s a 2007-

ben kezdődő második programozási periódusban már a választott marsall és hivatala kapott felhatalmazást az 

önálló regionális operatív programok irányítására, a decentralizáció tehát folyamatosan halad előre. 

8.3.11. Lettország 

A kelet-európai rendszerváltások nyomán függetlenné vált ország többször átfogóan módosított alkotmányában 

nincs a területi közigazgatást szabályozó fejezet. Az általános rendelkezések között az ország területét négy 

egység konkrét megnevezésével írja le. Az önkormányzást azonban csupán a VIII. fejezetben szereplő alapvető 

emberi jogok között említi, ahol biztosítja az állampolgároknak az állam és a helyi önkormányzatok 

tevékenységében való részvételt. Ez a fejezet egyébként az 1998-ban végrehajtott átfogó reform során épült be 

az alkotmányba, jelezve, hogy az alkotmányozás korántsem lezárult folyamat, amelyben a nemzeti függetlenség 

kivívását követően a hatalom területi megosztása, decentralizációja eleinte nem tartozhatott a prioritások közé, a 

politika figyelme a nemzetállami identitás és egység megteremtésére koncentrál. 

8.3.12. Litvánia 

Új alkotmányt 1992-ben fogadtak el, ennek köszönhetően mind részletezettsége, mind szerkezete a modern 

alkotmányozási elveket, módszereket követi. Az is jellemző, ahogy Lettországnál is jeleztük, hogy az 

önkormányzati rendszer kiépítése és alkotmányos garantálása lépcsőzetes volt, az önkormányzatokra vonatkozó 

szabályok átfogó reformja 2002-ben történt meg. 

Az alaprendelkezések között a nemzeti függetlenség érzékeny kérdése miatt kifejezetten deklarálja az állam 

egységes jellegét, kizárva az „állam-jellegű‖ egységekre való további tagolást, illetve törvényi szinthez köti az 

államterület felosztását és az egységek határainak meghatározását. Sajátos alkotmányjogi felfogást tükröz, hogy 

az alapjogokat az egyén és állam, illetve a társadalom és állam viszonyrendszerben szabályozzák. Ez utóbbi 

fejezetben említi a különböző „önkormányzatokat‖, társadalmi autonóm struktúrákat, mint például az 

egyetemek, az egyházak, a sajtó, vagy az etnikai közösségek. A helyi önkormányzatokat azonban a közhatalom 

részeiként szabályozzák, elkülönült szerkezetben, az államigazgatással összekapcsolva. 
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Litvániában az alkotmány X. fejezete együttesen szabályozza a helyi önkormányzatokat és a helyi 

államigazgatást. Az önkormányzati rendszer egyfokozatú, közvetlen választásokkal jön létre, élvezi a közjogi és 

pénzügyi önállóságot. Jogai megsértése esetén a helyi tanács a bírósághoz fordulhat. A magasabb szintű területi 

egységeket a kormány irányítja, külön törvénybe foglalt szabályok szerint. E rendelkezés mutatja, hogy a 

középszintű irányítást nem kívánják önkormányzati tartalommal megtölteni. 

8.3.13. Luxemburg 

Noha olyan alaptörvénnyel rendelkezik, amelyet még a 19. század végén fogadtak el, azt 2004-ben is 

módosították jelentős mértékben, a megújítási folyamat pedig még máig sem zárult le (Trócsányi–Badó, 2005). 

Az alkotmány szokatlan módon a képviselőházra vonatkozó szabályok között érint területi kérdéseket, amikor 

felsorolja név szerint a négy választókerületet alkotó, összesen 12 megyét. Ez a megoldás ugyan erős 

alkotmányos védelmet biztosít számukra, de egyben visszatükrözi azt az értékrendet is, hogy a területi egységek 

alkotmányosan a központi hatalom létrehozásának kereteként jelennek meg csupán, s nem a helyi társadalom 

érdekeinek intézményesített egységeként. 

Önkormányzati jogállása csak a községeknek van a nagyhercegségben, alkotmányos jogállásukat egy külön 

fejezet garantálja 1979 óta. A községi tanácsok közvetlen választással jönnek létre, és maguk rendelkeznek 

szervezeti felépítésükről, vagyonukról, költségvetésükről. Luxemburgban a végrehajtó hatalmat a községi 

tanácson belül a polgármester és az alpolgármesterek testülete alkotja. A községek hatásköreinek alakulásáról az 

alkotmány nem túl sokat árul el, kifejezetten községi hatáskörnek tekinti viszont az oktatás megszervezését, 

illetve az anyakönyvi és egyéb jegyzékek vezetését. 

8.3.14. Málta 

Az 1964-től független állam alkotmánya meglehetősen terjedelmes, más alkotmányokhoz képest bizonyos 

speciális kérdéseket (állampolgárság) egészen részletesen szabályoz. Ugyanakkor a terjedelmes szövegben nem 

találunk utalást a területi munkamegosztásra, az önkormányzatokra. A végrehajtó hatalmat az államelnök és a 

kormány gyakorolja. Hogy Máltán is vannak helyi önkormányzatok, az csak abból az alkotmányi 

rendelkezésből olvasható ki, miszerint nem tekinthető hátrányos megkülönböztetésnek, ha törvény rendelkezést 

állapít meg „köztisztviselői és helyi önkormányzati tisztviselői vagy köztestületben betöltött munkakörre való 

alkalmassággal kapcsolatban…‖. Az alkotmányban egyetlen területi egységként a választókerület szerepel. Ezek 

számát az alkotmány szerint 9-15 közötti páratlan számmal a parlament határozhatja meg. 

8.3.15. Portugália 

Portugália az alkotmányos szabályozás alapján regionalizált államnak is tekinthető, azonban, ez a státusz erősen 

vitatható. Portugália alkotmánya első rendelkezései között deklarálja, hogy egységes állam, és követi a 

közigazgatás demokratikus decentralizációjának elveit. Az alkotmány rögzíti az Azori-szigetek és Madeira 

autonóm régió státuszát, s az állam fontos kötelezettségeként deklarálja e periférikus szigetek fejlődésének 

segítését. E két sziget különleges jogállásúnak tekinthető, hatásköreiket és szervezetüket az alkotmány 

részletesen szabályozza. Erős autonómiájukat támasztja alá az is, hogy joguk van a rájuk vonatkozó nemzetközi 

szerződések megkötésében, illetve az európai uniós döntéshozásban való részvételre. A napóleoni igazgatási 

hagyományokhoz híven azonban, a szigetek feletti felügyelet az ún. „köztársasági miniszter‖ hatáskörébe 

tartozik, aki bizonyos esetekben vétójoggal is rendelkezik. 

Az ún. közigazgatási régiók alkotmányos helyzete jelentősen eltér a szigetek megkülönböztetett státuszától. A 

portugál alkotmány egyes fejezetei tartalmazzák a területi alapon szerveződő helyi önkormányzatok (kisközség, 

község, közigazgatási régió) fontosabb szabályait. A kisközségek a rendszer elemi egységei. A községeket 

törvénnyel lehet létrehozni, ezek tanácsaiban a kisközségek elnökei képviselettel rendelkeznek. Mindegyik 

egységnek joga van társulni, a községek részesülnek a közvetlen adókból. 

Az alkotmány a közigazgatási régió megalapítását külön törvény elfogadásához köti. Az alkotmány nem is 

sorolja fel név szerint a régiókat. A központi akarat mellett az érintettek hozzájárulása is szükséges a régió 

létrejöttéhez. A közigazgatási régiók hatásköreit az alkotmány csak körvonalaiban rögzíti két fő területen: a 

közszolgáltatások megszervezése és a községek munkájának segítése. 

Az 1995-ben hatalomra kerülő szocialisták hirdették meg először a politikai regionalizációt, és határoltak le 

nyolc adminisztratív régiót. A portugál közigazgatási régiók önkormányzatai azonban nem alakultak meg, 

miután a megalapításukat megelőző népszavazás 1998-ban sikertelen volt. Nem az alkotmány írta elő a 



 A TERÜLETI KORMÁNYZÁS 

ELMÉLETI ALAPJAI, 

NEMZETKÖZI MODELLJEI 

 

 45  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

népszavazás szükségességét, a kiírás éles alkotmányjogi vita kereszttüzébe is került, a népszavazás kudarca a 

politikai elit ellentmondásos magatartásának volt köszönhető (Baum–Freire, 2003). 

Az alkotmány rendelkezései szerint a meg nem alakuló közigazgatási régiók helyén állami kerületek működnek, 

amelyben kormányzó képviseli a kormányt, továbbá működnek a községek képviselői által alkotott tanácskozó 

testületek. 

8.3.16. Románia 

Az 1991-ben elfogadott, majd 2003-ban népszavazással megerősített átfogóan módosított alkotmány a román 

államot egységesnek deklarálja, területét megyékre, városokra és községekre tagolva. A helyi igazgatást 

tárgyaló fejezet elnevezése is utal arra, hogy a román közigazgatásban az önkormányzatok politikai státusza 

nem erős, önkormányzati autonómiája nem élvez különösebb alkotmányos védelmet. Egyazon mondatban 

sorolódnak fel a területi közigazgatás elvei között a decentralizáció és dekoncentráció valamint az autonómia 

(külön megemlítve a nemzeti kisebbségek saját nyelvhasználati jogát. A további szövegrészekben is az 

érzékelhető, hogy nincs határozott különbség a helyi, illetve megyei hatóságok és önkormányzatok között, 

amelyeknek létét természetesen közvetlen választáshoz köti a román alkotmány is. Az önkormányzati önállóság 

„laza‖ kezelésére utal az a szabály is, amelyik a megyei önkormányzatokat felhatalmazza a helyi 

önkormányzatok koordinálására. Külön rendelkezik az alkotmány a megyei prefektusról, mint a központi 

kormányzat képviselőjéről. A román állam területi kormányzásának duális jellege tükröződik abban is vissza, 

hogy a prefektuson keresztül is szervezhetők közszolgáltatások, tehát az önkormányzatok és az államigazgatás 

közötti határok erősen átjárhatóak még akkor is, ha a részletkérdéseket szabályozó törvények un. organikus 

törvények, speciális eljárási rendet és szavazatarányt igényelve. Az alkotmány ugyanakkor formálisan 

deklarálja, hogy az önkormányzatok és az államigazgatás, tehát a prefektusok között nincs alá-fölérendeltség. 

Romániában a területfejlesztés számára létrehozott régióknak nincs alkotmányos szabályozási háttere. 

8.3.17. Svédország 

Négy alkotmányos törvény tölti be az alkotmány funkcióját (Trócsányi–Badó, 2005), ezek közül a kormányzás 

szerkezetéről szóló törvény rendezi az önkormányzás alapvonalait is. A skandináv önkormányzatiság előkelő 

helyét bizonyítja a politikai gondolkodásban és alkotmányos rendszerben, hogy az első fejezetben, már az első 

cikkben megemlékeznek a kormányzás alapelvei között az önkormányzatokról: a képviseleti demokrácia két 

színtere a parlament és az önkormányzati rendszer. A hetedik cikk, megkülönböztetve a községi és a megyei 

tanácsokat, mind a kéttípusú helyi önkormányzatot alkotmányos rangra emeli. 

Az alkotmányjogi státuszt erősen lerontja, hogy ezt követően az önkormányzatok részletesebb szabályozása 

elmarad. Csupán egyetlen mondat van az igazságügyi és általános közigazgatás címet viselő fejezetben, amely 

közvetlenül az önkormányzatokra vonatkozik, mely szerint át lehet ruházni közigazgatási feladatokat a helyi 

önkormányzatokra. A rendelkezések között viszont az is szerepel, hogy közigazgatási feladatot elláthat korlátolt 

felelősségű társaság, egyesület, közösség, alapítvány, továbbá magánszemély is, összemosva ezzel az 

önkormányzati szektort a harmadik szektorral. Ez a megoldás utal arra a tradicionális svéd „korporatív‖ 

sajátosságra, amit megerősített a NPM térhódítása a skandináv államokban. A helyi szolgáltatások 

megszervezésében nem kizárólag a helyi közhatóságok vesznek részt, hanem nagyon szorosak a kapcsolatok a 

helyi gazdaság szereplőivel is (Lidström, 2001). 

A meglehetősen szűkszavú svéd alkotmányos szabályozás tehát csupán az államhatalmi ágak rendszerét, s 

benne a központi hatalom gyakorlásának legfőbb kérdéseit kívánta rendezni, részletesebben a központi 

kormányzati szerveket járja körül. Az alkotmányos jogállás keretjellegű szabályozása tette lehetővé többek 

között az 1950–1970-es években a helyi egységek számának radikális csökkentését. A reform ugyan negatív 

következményekkel is járt, de kétségtelenül a hatékonyság és a kapacitások, a szolgáltatások minőségének 

javítását eredményezte. 

Az integráltság, a „gyenge‖ alkotmányjogi jogállás azonban mit sem von le az alapvetően decentralizált 

„északi‖ típusú államszerkezet nyújtotta előnyökből, a helyi önkormányzatiság tradícionálisan fontos 

szerepéből. A hagyományok, a lokalitás ereje tükröződik abban, hogy a svéd területi közigazgatásban az erős 

történeti gyökerekkel rendelkező megyéket felváltó új régiók egyelőre kísérleti jelleggel jelentek meg (Balogh, 

2005). Megjegyezzük, hogy a helyi kormányzási reformok kísérleti jellegű megalapozása, „alulról‖ indítása 

általában is jellemző a skandináv országok önkormányzati rendszereinek formálódására (Baldersheim, 1994). 

8.3.18. Szlovákia 
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A független szlovák állam első alkotmányát 1992-ben fogadták el. Azóta többször is módosították, jelezve, hogy 

a rendszerváltással és a függetlenné válással egy időben nem alakult még ki stabil állammodell, ami a független 

államiság tradíciója hiányában. 

Az alkotmány alapvető rendelkezései között nem találunk a hatalom területi megosztásának modelljére 

vonatkozó utalást, legfeljebb annyit, ami a legtöbb alkotmányban ugyancsak szerepel, hogy a főváros, Pozsony 

jogállásról külön törvény rendelkezik. 

Sajátos szerkezeti megoldást alkalmaz a szlovák alkotmány, amikor az alapjogokat, majd a gazdaságot tárgyaló 

fejezetek után a negyedik fejezetben a helyi önkormányzatokat szerepelteti, s ezt követően tér rá a 

törvényhozásra, végrehajtó és bírói hatalomra. Ez a szerkezeti megoldás arra az alkotmányozói filozófiára utal, 

hogy a demokrácia és az állami felépítés bázisai az önkormányzatok. Félő azonban, hogy az örökölt 

centralizációs hagyományok ilyen szabályozási gesztusokkal nem iktathatóak ki egyik napról a másikra (Ficza, 

2005). 

Az önkormányzati fejezet első cikke rögzíti, hogy a helyi önkormányzat alapja a község, a helyi önkormányzás 

települési és területi önkormányzatokból áll. Az önkormányzatok alapjogai között az alkotmány a gazdasági 

jogokat kiemelten kezeli. A szlovák alkotmányban érdekes módon nem az állam kötelezettsége jelenik meg az 

önkormányzatokra ruházott feladatok ellátásának fedezésére, hanem ellenkezőleg, a szabály a központi 

kormányt védi az önkormányzatok pénzügyi igényeivel szemben: a 65. cikkely szerint „Állami támogatásokat 

csak a törvény keretei között lehet igényelni‖. Az önkormányzatok jogosultak helyben szabályozni, társulni, 

állami beavatkozás az ügyeikbe csak törvényi keretek között lehetséges. A fejezet az önkormányzatokra 

vonatkozó főbb szabályokat a két önkormányzati típusra lényegében egységesen állapítja meg, nem tér ki a 

köztük lévő munkamegosztásra és viszonyrendszerre sem. A szlovák megye a községhez hasonló jogokkal, 

szervezettel és jogállással rendelkezik. A szlovák községet és a megyét irányító tanácsot (közgyűlést) és 

polgármestert (elnököt) egyaránt közvetlenül választják. 

Azzal, hogy az alkotmány nem szabályozza részletesen a területi szerkezetet, végül is lehetővé vált a területi 

közigazgatás gyakori módosítása, jelezve, hogy a szlovák állam térbeli hatalmi struktúrája nem stabil, 

formálódása nem mentes a konfliktusoktól. 

Szlovákiában a közigazgatási reform lassan, ellentmondásosan haladt előre. 1990-ben a települések megkapták 

önkormányzati önállóságukat, a közigazgatás területi szintje viszont jelentős strukturális átrendezésen ment 

keresztül. A kerületek megszűntek, helyükre 121 körzetet szerveztek. 1996-ban a már az önálló Szlovákiában 

újabb reformra került sor, kifejezetten központosító ambíciókkal. Szlovákia területét 2866 községre, 8 

államigazgatási kerületbe és 79 járásba sorolták. 

2001-ben született döntés a megyei önkormányzatok megválasztásáról a korábbi államigazgatási kerületekben. 

A megyék tényleges helyzetbe hozása lassan halad, különösen, ami a hatásköröket és pénzügyi feltételeket illeti. 

A korábban területi szinten kiépült dekoncentrált közigazgatás természetesen csak vonakodva adja át a pozícióit. 

2004-ben újabb területi reformot hajtottak végre, a korábbi 79 járást megszüntették, jogköreiket részben a nyolc 

állami kerületi/megyei hivatal, 50 körzeti hivatal és 221 speciális államigazgatási hivatal vette át (Hardi–Mezei, 

2003). 

8.3.19. Szlovénia 

Az új alkotmány megalkotása az 1991-es a függetlenné váláshoz kötődik. Az alapvető rendelkezéseknél 

található 9. cikk deklarálja, hogy Szlovéniában biztosított a helyi önkormányzat. Az állami berendezkedést 

tárgyaló negyedik fejezetben „A közigazgatás‖ cím alatt csupán annyi szerepel ebben a vonatkozásban, hogy 

állami feladat ellátásával önkormányzati közösségeket is fel lehet hatalmazni. Önálló fejezetet szentel a szlovén 

alkotmány az önkormányzatoknak, jelezve, hogy a helyi önkormányzatok az államszervezetben önálló 

alkotmányos jogállással rendelkeznek. 

A szlovén önkormányzati rendszer egyfokozatú, de az alkotmány voltaképpen megnyitotta a lehetőséget a 

területi szint kiépítése előtt miután deklarálja, hogy önkormányzatot községekben és más helyi közösségekben 

lehet létrehozni. A 143. cikk szerint a községek önállóan dönthetnek szélesebb helyi önkormányzati 

közösségekbe, valamint régiókba való társulásukról, szélesebb érdekű helyi ügyek ellátása végett. Ezek a 

társulások megállapodás alapján átvehetnek az államtól feladatokat. 

Ezek a rendelkezések arra utalnak, hogy az alkotmányozó foglalkozott a településinél átfogóbb léptékű 

önkormányzással, de annak létrehozását a községekre bízta, s így adott a régiónak valódi önkormányzati 
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jogállást. Az uniós csatlakozáshoz közelítve megszülettek az első regionalizációs reformjavaslatok is. A 

regionális politikáról szóló, 1999-ben kihirdetett törvény elsősorban arra törekedett, hogy az ország 

területfejlesztési intézményrendszerét kiépítse. A helyi önkormányzatok huszonkét ügynökség létrehozásáról 

döntöttek, a fejlesztéspolitika intézmény- és forrásrendszere azonban meglehetősen centralizált maradt (Tüske, 

2003). 

A szlovén alkotmány megemlékezik más jellegű önkormányzatok lehetőségéről, amelyek átvehetnek az államtól 

is feladatokat. Ez a cikkely egyébként a helyi önkormányzatokkal egy fejezetbe került, érzékeltetve a helyi 

önkormányzatok alapvetően közösségi karakterét, s a közszolgáltatások alternatív megoldásának lehetőségét. 

8.4. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mely európai alkotmányokban szabályozzák részletesen az önkormányzati rendszert? 

2. Hol hajtottak végre az utóbbi két évtizedben alkotmánymódosításokat az önkormányzatokra vonatkozóan? 

3. Mi jellemző az újonnan csatlakozott államok alkotmányainak önkormányzati szabályaira? 

9. A magyar területi közigazgatás története 

9.1. Az államalapítás, a feudális államfejlődés 

A magyar államiság európai léptékben is hosszú múltra tekint vissza, ezeréves tradíciókkal rendelkezik, még 

akkor is, ha állami szuverenitása a történelem során gyakran korlátozott volt. A magyar állam alapjait az 

Európához tartozás garanciájaként első királyunk, István teremtette meg. 

A feudális állam patrimoniális, rendi képviseleti és abszolút monarchikus fejlődési korszakaiban az 

államigazgatási tevékenysége és szervezete is fokozatosan fejlődött, korszerűsödött. Az államfejlődésben a 

központi és területi szint formálódása szoros összefüggésben állt, a centralizáció és részleges decentralizáció 

változó mértékét megvalósítva. 

Az államalapítás időszakában a királyi udvartartásból alakul ki és differenciálódik a központi igazgatás, amely 

tartalmában jószerével a védelmi funkciók megszervezésére korlátozódott. A királyi tanács (amely az idők során 

különböző elnevezéseket kapott) az Árpád-házi királyok korától kezdve segítette az uralkodót, illetve szervezte 

az uralkodó döntéseinek végrehajtását, s a 15. századtól vált elsőrendűen végrehajtó apparátussá. Jelentősége a 

mindenkori királyi kormányzat módszereitől, körülményeitől függött. A központi igazgatás méltóságai között 

kiemelkedő pozíciót töltött be a nádor. László korában az udvar irányítója, a katonáskodás és a gazdasági ügyek 

vezetője. Később igazságszolgáltatási funkciókat kap, majd Mátyás szabályozása nyomán a király helyettesévé 

válik. 

A központi hatalom kiépítésével párhuzamosan jött létre a területi rendszer is. I. István a királyi birtokállományt 

kiterjesztve, a királyi vármegyék kiépítésével vonta az egész ország területét uralma alá. Azt is mondhatjuk 

tehát, hogy az állami hatalom egyidős a megyékkel. A vármegye a legrégibb közigazgatási és önkormányzati 

szervünk, amelynek nemcsak igazgatási, igazságszolgáltatási, hanem politikai, alkotmányos funkciói is voltak. 

Vitatott, hogy a megyék létrehozása eredetileg milyen célt szolgált, de vélhetően a katonai, bíráskodási, 

adószedési funkciók közül eleinte a katonai, védelmi szerep volt a döntő. A megyék határainak kialakítása 

István korában még nem indul meg, azonban bázisát az István által alapított egyházmegye szervezet adta. A 

királyi vármegyék száma kezdetben negyvenöt volt, a 12. század közepén már hetven vármegyéről olvashatunk. 

A megye élén a király által kinevezett várispán vagy megyeispán állt, aki a király bizalmi embereként 

kormányozta a várbirtokot és várnépet. 

A vármegyék nemcsak a királyi birtokokon szerveződtek meg, hanem a 13. századig fokozatosan kiterjedtek az 

ország egész területére. A 13. század elején, a királyi birtokok eladományozása következtében bomlani kezdett a 

királyi vármegyerendszer és a megyék egyre inkább a nemesség összefogásának keretévé váltak. A 11–13. 

században még a királyi hatalmat szolgáló, azt megjelenítő királyi vármegye a rendi monarchia idején a 

nemesség érdekképviseleti, önkormányzati egységévé formálódik. A nemesi vármegyék létrejöttének folyamatát 

az 1232-ben a zalai szervienseknek kiadott kehidai oklevél indította el, amely biztosította az önálló 

igazságszolgáltatás gyakorlatát, s ezzel a megyei nemesség önkormányzatot kapott. A megyék legfelsőbb szerve 

a megyei közgyűlés, amelyen minden nemesnek egy szavazata volt. A közgyűlés választotta a tisztségviselőket, 

végezte a megye közigazgatását, rendeletet alkotott, és az országgyűlésbe delegálta képviselőit. 
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A feudális kori területi közigazgatás nem volt egységes, a megyék mellett különböző kiváltságos területek is 

léteztek (jász-kun és hajdú kerületek, székely székek stb.), továbbá katonai határőrvidékek. 

A magyar területi közigazgatás alapvetően duális jellege már a középkori államfejlődésben megjelenik. A 

nemesi vármegye a nemesség önkormányzata, de egyben az államigazgatás végrehajtó szerveként is működött. 

Politikai jelentőségét intézményesítette, hogy 1433-ban Zsigmond biztosította számára a diétai követküldési 

jogot, Megyénként két nemest választottak 1608-tól, akiket a közgyűlések instrukciókkal láttak el. 

A megyék élén az ispán állt, akit a király nevezett ki. A várispán volt a vármegye hadainak főparancsnoka, a 

közigazgatás elöljárója, a királyi jövedelmek behajtója. Az ispáni funkció a 15. századtól kettéválik, e folyamat 

jól tükrözi a területi közigazgatás kettős természetét. Továbbra is a király nevezte ki, a főispánt a bárók közül, 

aki kezdetben kivette részét a megyei munkából, majd tevékenységének súlypontja áthelyeződött a királyi 

udvarra, s ezzel szerepe elsősorban a központi hatalom, a király akaratának képviselete lett. Ezt követően a 

megyék, mint önkormányzatok tényleges vezetőjévé a főispán helyettese, az alispán vált, aki eleinte főispáni 

familiáris volt, de már a mohácsi vész előtt választott tisztségviselő. Az alispán mellett megyénként 4–4 

főszolgabíró tevékenykedett, aki a járásokat, mint a megyék területi alegységeit vezette. Ezek az alegységek 

jelentik a területi közigazgatás újabb területi alakzatát, amely a magyar közigazgatás történetének állandósult 

szereplőjévé válik, noha változó mérettel és státusszal rendelkeznek. 

A megyei funkciókat elfogadási kötelezettség mellett töltötték be a nemesek, a tisztségek többsége díjazatlan 

volt. A megye legfőbb testületi döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyen a nemeseknek kötelező volt 

megjelenniük, illetve képviseltetniük magukat. A megyék igazságszolgáltatási, rendeletalkotási, igazgatási, 

adóztatási jogokkal rendelkeztek. Erejüket mutatja, hogy joguk volt az ellenőrzési és ellenállási jog keretében a 

felsőbb kormányzati rendelkezéseket felülvizsgálni, végrehajtásukat felfüggeszteni. Ez utóbbi jogosítványuk, 

„alkotmányvédő szerepük‖ az, amely a központi hatalommal való viszonyukat makropolitikai dimenzióba 

emelte és később, a polgári átalakulás időszakában éles vita tárgyává vált (Stipta, 1998). 

A magyar államszervezet helyi szervei ugyancsak differenciált fejlődésen mentek keresztül. A városok a rendi 

fejlődés során az uralkodótól önkormányzati kiváltságokat kaptak. A szabad királyi városok polgárai kollektív 

jogként igazgathatták saját ügyeiket, egyéni jogként pedig mentesültek a hűbéri függés és a szolgáltatási 

kötelezettség alól. A városi szervezet élén a bíró, esetenként polgármester állt. A bíró és az esküdtek vagy 

tanácsosok alkották a magisztrátust, városi tanácsot. A közgyűlés a polgárok gyűlése volt, ahol a 13. századtól 

csak a polgárjoggal rendelkezők vehettek részt. Ez az elem hívja fel a figyelmet arra a fontos sajátosságra, hogy 

a helyi-területi önkormányzás, hasonlóan az országos politikai életben való részvételi joghoz, a társadalmi 

státusz függvénye volt, a helyi demokrácia a privilegizált helyzetű társadalmi rétegek, osztályok részvételére 

korlátozódott. A privilegizált városoknak ún. országrendiségük volt, azaz a kiváltságok csak a városuk területén 

illették meg a polgárokat. A 15. századtól a városok is küldhettek követet az országgyűlésbe, azonban csak 

csekély szavazati joggal. 

A városok és megyék státuszbeli elkülönülését felhasználva, a Habsburgok igyekeztek a városokat és a 

megyéket egymás ellen fordítani azzal, hogy megkísérelték a városi szavazatok arányát növelni. A nagyobb 

városok és a megyék önkormányzatai közötti ellentétek a magyar területi közigazgatás fejlődésében ugyancsak 

jellemző elemmé váltak. 

A szabad királyi városoktól, eltérően a mezővárosok, nem élveztek olyan mértékű önállóságot a földesúrtól, bár 

gyakran kerültek a földesúrral kötött szerződések jóvoltából a szabad királyi városok jogállásához hasonló 

helyzetbe. Az oppidum rendszerint a földesúri birtok gazdasági központja volt, a megyék szerveként működő 

járások joghatósága alatt. 

Az uradalmak és falvak önállósága még korlátozottabb volt, lakóik felett a földesúr közjogi és tulajdonosi 

funkciókat egyaránt gyakorolt. Az uradalmak a földesúri birtok kistelepülései, amelyek kormányzását, 

jószágigazgatását a birtokkormányzat látta el. A prédium központja az udvarház, amelyben a családi igazgatás 

és a tisztiszék, az uradalmi tisztek testülete működött. Ezeknek az egységeknek a legfontosabb tisztviselői a 

jószágkormányzó, a számvevő, és a tiszttartó voltak. A falu önkormányzata a helyi közösség irányítására 

vonatkozott, ennyiben „demokratikusabb‖ kormányzást jelentett. A földesúri beavatkozás, önkény 

visszaszorítását szolgálták az ún. urbáriumok, a földesúrral kötött szerződések, valamint a falutörvények. 

Az államfejlődés intenzív korszerűsítése és egyben terjeszkedése az abszolutista állam idején következik be, a 

magyar államfejlődésre jellemző idegen befolyás érvényesítésével. A szakkormányzati szervek, a 

dikasztériumok létrejötte döntően a Habsburg Birodalom magyarországi térnyeréséhez kötődik. A Habsburgok a 

nyugat-európai bürokratikus mintát igyekeztek birodalmukban követni, majd Magyarországon is kiterjeszteni. A 
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dikasztériumok, kormányszékek feudális kormányzati szervek, amelyek a rendektől függetlenedő közigazgatás 

kiépülését testesítették meg. Ezek függetlenebbé váltak az országos főméltóságokra jellemző változásoktól és 

ezáltal az állandóságot, a szakértelmet és a bürokratikus szervezési módot képviselték. A kormányszékek 

kollégiumként működtek, melyek különösen az abszolút monarchia idején váltak a közigazgatás 

modernizálásának eszközévé, ahol a tisztviselői munka már élethivatásnak minősült. Ugyancsak a felvilágosult 

abszolutizmus hozta gyakorlatba a departamentális rendszert, amely ágazatok szerint tagolta a szervezetet, saját 

irodai, irattári, illetve levéltári szervekre. A legfejlettebb, legszakszerűbb igazgatási egységek a pénzügyi 

igazgatás szervei voltak (kincstartóság, magyar kamara). 

A területi közigazgatás fejlődésében az abszolutizmus ellentmondásos eredményeket hozott. A nemesi 

vármegye újra megerősödött, egyrészt a feudális elnyomás szerveként, másrészt azonban a Habsburg elnyomás 

elleni nemesi küzdelem, a nemzeti függetlenségi mozgalmak bástyájaként is. Az udvarhoz hű főispán (aki 

gyakran nem is lakott helyben, s kinevezése örökös volt) helyettese az alispán az idők folyamán a megyei 

önkormányzat első tisztségviselőjévé vált. A megyei szintű közigazgatáson belül megerősödtek a kisebb 

igazgatási egységek, a járások, amelyek nem rendelkeztek önkormányzati jogokkal. Az önkormányzati 

igazgatás mellett azonban megjelentek a központi igazgatásnak, például a magyar kamarának közvetlenül 

alárendelt egységek is (Mezey, 1998). 

A Habsburgok centralizációs törekvéseit világosan mutatta, hogy II. József, a kalapos király a megyei 

keretekben szervezkedő magyar nemesség ellen már nyíltan lépett fel. 1784-ben megszüntette a nemesi 

vármegyék autonómiáját és a megyék határait sem kímélte. A racionalizálás jegyében az országot tíz, Erdélyt 

három kerületre osztotta, élükre királyi biztos főispánokat nevezett ki, szinte korlátlan hatalommal. Ez a fellépés 

végül is sikertelen volt és a császár halála után visszaállt az eredeti területi rendszer. Amiért ez a kísérlet mégis 

említést érdemel, az a később is gyakran alkalmazott módszer: a központosító törekvések nem egyszerűen a 

területi önkormányzás korlátozásával kapcsolódnak össze, hanem a térbeli keretek módosításával is, 

nyilvánvalóan a nemesi ellenállás korábbi szervezetének szétzilálása érdekében. 

A Habsburgok a helyi szintű igazgatásban is kísérletet tettek szabályozott viszonyok megteremtésére. A 

községek első átfogó szabályozását 1767-ben Mária Terézia úrbéri pátense végzi el, melynek következtében a 

falvak az adót már közvetlenül a megyéhez fizethették be, a földesúr jelöltjei közül pedig maguk választhattak 

bírót. 

A polgári liberális, népképviseleti elven nyugvó államfejlődést megelőzően a helyi önkormányzatok, mint 

testületek nem követtek demokratikus képviseleti logikát. Nem csak a testületek összetétele, hanem működésük 

sem értékelhető a jelenlegi modern demokrácia modellértékei, elvárásai szerint. Csak 1805-ben írja elő a 

helytartótanács, hogy a szavazásban a képviselők rokonaikat érintő ügyekben távol maradjanak, s még 1838-ban 

is születhetett olyan helyi tanácsi döntés, mely arról rendelkezett, hogy az üléseken ne lassítsák vitával a 

közügyek intézését (Kállay, 1998). A választott községek képviseleti összetétele például jelentősen szélesedett a 

polgári forradalomhoz közeledve, s ezzel élharcosává váltak a liberális nemzeti követeléseknek, például a 

választójognak. A helyi politika világa tehát ebben az időszakban a másutt is jellemző honorácior logikát 

követte, amely a polgári korszakban is jellemző maradt, annak ellenére, hogy megjelennek a képviseleti 

intézmények, a választások és természetesen a pártok. 

9.2. A polgári állam területi közigazgatása 

A polgári államfejlődés korszakában az igazgatási rendszer jelentős mértékben megváltozik, lényegében a 

polgári állam kialakulása teremtette meg a feltételeket a közigazgatás, mint hatalmi ág, önállósodásához. A 

polgári államot megalapozó 1848-as törvénykezés szempontjából kiemelt jelentősége volt a reformkori 

parlamenti vitáknak. A megyék korábbi politikai, nemzeti szuverenitást védő szerepe volt az alapja a 

municipalisták érvelésének, miszerint a modern, polgári államban sem nélkülözhető az önkormányzás megyei 

szintje. Deák Ferenc 1835-ben úgy nyilatkozott, hogy a „megye olyan kincs, amellyel Európa legszabadabb 

nemzetei sem dicsekedhetnek‖ (Stipta, 1998:80). Kossuth Lajos municipalizmusa is ezekben az években alakult 

ki, s 1841-ben még a fiatal Eötvös is Kossuth mellé állt. Ezt követően azonban a polgári állameszmék 

képviselőjeként fellépő centralisták élére került. Azt hangsúlyozta, hogy hazánk fejlődése elválaszthatatlan 

Európáétól, s a modern nemzetállam erős központi kormányzatot és képviseleti rendszert igényel. A megyék 

nemesi önkormányzata nem ad lehetőséget arra, hogy azok vegyenek részt a döntésekben, akik az adott 

döntések által érintettek. 

A központi szintű igazgatás legfontosabb polgári korszakbeli vívmánya a felelős magyar kormány 

(minisztériumok) létrejötte az 1848-as alkotmányreform keretében. A kormány felállítása a királyi hatalom 

korlátozását szolgálta azzal, hogy a parlamentnek felelős kormányzaton keresztül ellenőrizhetővé válik a 
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közigazgatás, és az uralkodó a miniszteri ellenjegyzéssel korlátozva gyakorolhatott csak kormányzati 

funkciókat. A kormány a miniszterek együttese, a miniszterelnök pedig jogállását illetően első az egyenlők 

között. A kormány testülete határozta meg a kormányzás politikai irányvonalát. Hatásköre folyamatosan bővült 

és a magyar közigazgatásnak jellemzője maradt az erős ágazati, minisztériumi hatalom. A minisztériumok egyre 

több állami, közszolgáltatási feladat legfelsőbb szintű megszervezését, irányítását látták el (kereskedelem, 

iparügy, földművelésügy, közegészségügy stb.). 

Magyarországon az 1848-as polgári forradalom nem tudta teljes egészében kiépíteni a hatalmi ágak 

megosztásának alkotmányos alapjait. Az 1848-as forradalmi törvényhozás a megyei szervezetet az 

alkotmányosság védő bástyájának tekintette, de a feudális intézményt népképviseleti alapra helyezve akarta 

demokratizálni. A felelős kormány felállításától eltérően a területi irányítás részleteit az április törvények nem 

rendezték, a törvény elfogadására a szabadságharc eseményei miatt nem maradt idő. 

A szabadságharc bukása után, a neoabszolutizmus felszámolta az államfejlődés demokratikus irányát, 

képviseleti, törvényhozó ágát, ugyanakkor modern, nyugati közigazgatás megteremtésére törekedett. 

Magyarországot 5 kerületre osztották a megyei autonómia teljes megszüntetésével, a kerületek élén főispánok, a 

megyék élén megyefőnökök álltak. 

Csak a kiegyezés, a parlamentáris monarchia, a dualista állam alapjainak lerakása tette lehetővé a polgári típusú 

területi közigazgatás kiépülését. Az 1870-es törvényhatóságokról szóló törvény parlamenti vitája (ahogy Stipta 

nevezi, a második municipalista-centralista vita, 1998:87) élesen rámutatott arra, hogy az önkormányzatiság 

értelmezésében jelentős eltérések voltak. Az önkormányzati rendszer kiépítését erősen centralizáló törekvések 

kísérték, az önkormányzatok, így a megyék elsődleges feladatának az állam teendőinek közvetítését tartották. A 

megyékről és a községekről szóló törvények, ha nem is képviseltek modern önkormányzatiságot, erényük a 

korábbi államszervezethez képest, hogy beillesztették a területi igazgatást az állami irányítás egészébe. A 

szabályozás nyomán először került sor a területi közigazgatás átfogó rendezésére, az állami és önkormányzati 

rendszer összekapcsolására. Egységessé vált a területi közigazgatás, jelentősen növekedett a közigazgatás 

létszáma a feladatokkal párhuzamosan, s javult a működés szakszerűsége, megjelentek a hatékonyság, 

törvényesség, demokrácia szempontjai. 

A megyei törvényhatóság élén a főispán állt, akit az államfő, a király nevezett ki, ennek ellenére egyértelműen a 

mindenkori kormányhoz kötődött. A főispán gyakorolta a felügyeletet a megyei önkormányzat felett, elnökölt a 

törvényhatósági bizottság, a kisgyűlés és a közigazgatási bizottság ülésein, így befolyásolhatta ezek döntéseit. A 

vármegye, mint önkormányzat irányító testülete a törvényhatósági bizottság volt. Az állami és önkormányzati 

területi szervek közötti koordinációt látta el a közigazgatási bizottság. Az önkormányzat választott vezetője, 

tényleges igazgatási főnöke az alispán volt, akit a főjegyző, a főügyész és más központi tisztviselők, illetve a 

járási vezetők és szolgabírók segítették a munkájában. A megyék hatásköre a korábbi politikai, alkotmányos 

szereptől eltolódik az igazgatás-szervezés és a bővülő terjedelmű szolgáltatások irányba. Ennek ellátása 

érdekében saját költségvetéssel, vagyonnal és adókivetési joggal rendelkezett. Ebben az időszakban indul meg 

erőteljesen a megyei önkormányzati szervezeten kívüli, ún. dekoncentrált állami közigazgatás kiépülése az 

egyes minisztériumoknak alárendelten. 

A nagyvárosok privilegizált jogállása lényegében megmaradt. Az ún. törvényhatósági jogú városok hatásköre 

hasonlított a megyéjére, de ellátták a községi hatásköröket is és nem tartoztak a megyék irányítása alá. A 

főváros speciális státuszát 1872-ben rendezték. A helyi igazgatást ellátó önkormányzatok rendezése 1871-ben a 

községi törvény megalkotásával valósul meg. E törvény jelentőségét az adja, hogy a községeket politikai-

igazgatási egységekként kezelte, elválasztva őket a hagyományos faluközösségtől. A községeknek a törvényi 

szabályozás szerint három típusa volt, az önálló jegyzőt alkalmazni nem tudó kisközség, a nagyközség, amelyek 

mindketten a járás felügyelete alatt álltak, és a megye irányítása alatt álló rendezett tanácsú város. Ez a 

szabályozási séma előrevetíti a huszadik század második felében végrehajtott körzetesítések bázisát. Az integrált 

helyi önkormányzati, helyi igazgatási rendszer tehát korántsem az államszocialista ideológia és állammodell 

kizárólagos intézménye, hanem történelmi hagyománya van. 1930-ban például Magyarország községeinek 

száma 3361 volt, ebből 1079 volt nagyközség, a 2282 kisközséget 709 körjegyzőség fogta össze (Veres, 1979: 

12). 

A területi igazgatási rendszert több alkalommal reformálják (1886, 1929). A fejlődési trend, mint említettük, 

egyértelműen a centralizáció, az önkormányzatok visszaszorítása volt. 1848 után ugyanis a magyar közigazgatás 

fejlődésében egészen 1949-ig jellemző sajátosságok alakultak ki. Ezek közül kiemelendő az erős miniszteriális, 

ágazati rendszer és a fokozódó centralizáció, egyrészt az erős ellenőrzési jogkörökkel rendelkező főispáni 

intézmény bevezetésével, másrészt az önkormányzatok kiszorításával, a dekoncentrált államigazgatási szervek 

terjeszkedése formájában, folytatva a magyar területi közigazgatás duális hagyományait. 
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Fontos arra is utalni, hogy a területi, helyi önkormányzatok működésének demokratikus jellege korlátozott volt 

a polgári korszakváltást követően is. Noha 1870-ben komoly vitát váltott ki a parlamentben, mégis sikerült 

keresztülvinni a virilizmus bevezetését. Ez nyilvánvalóan szűkítette a törvényhatóságok társadalmi bázisát a 

legtöbb adót fizető, jellemzően nem polgári rétegekre, a megyei törvényhatóságok testületei csak felerészben 

álltak választott tagokból (Kajtár, 1992). Ez a rendszer nem tért el lényegesen a nyugat-európai megoldásoktól, 

de kiegészülve a magyar társadalomfejlődés megkésettségével, a vagyonát vesztett, ezért a hivatalához 

ragaszkodó dzsentri réteg túlsúlyos szerepével, már jelentős demokratikus deficit forrása volt, amely 

megakadályozta a megjelenő pártok helyi szerepvállalását is (Horváth M., 1996). 

A helyi önkormányzatok működésének empirikus elemzése egyébként meglehetősen ritkán fordult elő. Úttörő 

jelentőségűnek tekinthető a két világháború között Magyary Zoltán iskolája, amelyik a legmodernebb kutatási 

módszereket és elméleti alapokat vetette be a tatai járás vizsgálata során, felismerve, hogy a magyar 

közigazgatás megújulásának egyik alapvető feltétele az állam, a közigazgatás és az emberek viszonyának 

újraszervezése. A tatai járásban folyó empirikus kutatások törekedtek a közigazgatás rendkívüli információ 

hiányát pótolni, azt remélve, hogy „Amely járásnak legkevesebb adóssága van a közönséggel szemben, az 

minta-járás.‖ (Magyary, 2000:207). A komplex leírás kitért a képviselőtestületek, a helyi demokrácia 

kérdéskörére is, rámutatva, hogy a törvényi szabályozás és a valóság jelentősen eltér egymástól. Amikor Kiss 

István arról ír, vajon mi az oka annak, hogy a községi képviselő-testületek jelentős része csonka, nincs annyi 

választott és virilis tagja, mint, amennyit a törvény előír, az okok között rámutat a helyi demokrácia állapotára 

is: „… az a lagymatag magatartás, amivel a községi önkormányzat birtokosát a községi képviselőtestületet, 

egyrészt maga a választóközönség, másrészt a közigazgatásunk kezeli.‖ (Magyary–Kiss, 2006:214). 

Az 1918-as polgári demokratikus forradalmat követő Horthy-korszakban a területi igazgatás már egyértelműen 

két pilléren nyugodott, az önkormányzati és az állami szakigazgatáson, amelyből az utóbbi vált egyre 

kiterjedtebbé. A két világháború alatt, illetve között az önkormányzati jogok mind a községekben, városokban, 

mind a megyékben kiürültek, s a területi hatalmat átvette a központi hatalomnak közvetlenül alárendelt, 

terjeszkedő dekoncentrált közigazgatás. 

Az ország közigazgatásának térszerkezetére vonatkozóan alapvető, sok tekintetben máig ható változások 

következtek be az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés nyomán. A 63 megyéből 33 maradt az 

országhatáron belül, ezek közül is csupán 10 érintetlen állapotban. A békeszerződés nem vette figyelembe az 

ország térszerkezetét, így még jobban kiéleződtek a korábban is meglévő aránytalanságok (Hajdú, 2005). Az új 

helyzetben mindenki elkerülhetetlennek tekintette az ország közigazgatásának, különösen területi beosztásának 

reformját. A számtalan reformterv ellenére, amelyek sok tekintetben nem jutottak konszenzusra, lényegében 

csak területi korrekciók zajlottak le. 1923-ban az ún. csonka megyéket integrálták, s így a megyék száma 25-re 

csökkent. A megyék határai lényegesen csupán 1949-ben változtak, ekkor állandósult számuk 19-ben. A két 

világháború közti területi közigazgatás, annak ellenére, hogy ebben az időszakban volt talán a 

legprofesszionálisabb reform előkészítési munka a kormányzat mellett, Magyary Zoltán kormánybiztosi 

irányítása alatt, mégis adós maradt az átfogó változásokkal. Magyary Zoltán a kormányok reformképtelenségét 

ecsetelve, jelentette ki: „A magyar kormányok 19. századi eszközökkel próbálják megoldani a 20. századi 

feladatokat‖ (Magyary, 2000). 

9.3. A szovjet típusú tanácsrendszer a pártállam keretei között, 
1950–1989 

A szocialista állami igazgatás jogszabályi alapjait az 1949-es első magyar chartális alkotmány fektette le, amely 

a lenini államelméletet megvalósító 1936-os szovjet alkotmány mintáját követte. A lenini állammodell nem 

ismerte el a hatalmi ágak megosztását, a hatalom egységét érvényesítve egyértelműen centralizált állami 

irányítást tett szükségessé, illetve lehetővé. A legfelsőbb államhatalmi szervnek minősített országgyűlésnek 

alárendelt minisztertanács irányította a teljes közigazgatást, nagyszámú minisztériummal és országos hatáskörű 

szervvel. A közigazgatás parlamenti ellenőrzése meglehetősen formális volt, hiszen a parlament nagyon ritkán 

ülésezett, s többnyire deklaratív jellegű kerettörvényeket alkotott. Az elnöki tanács gyakorolta a kollektív 

államfői funkciókat, amelynek keretében még törvényerejű rendelet alkotására is volt felhatalmazása. 

A második világháború után az állam területi hatalmi struktúrájának modellje fokozatosan formálódott. 

Átmenetileg stabilizálódott a régi közigazgatási szervezet, de a reform ügye a felszínen maradt. Viták folytak az 

ún. kerületi szint bevezetéséről, s különösen az önkormányzatok jellegéről. Az önkormányzatiságot hirdető erők 

álláspontja az volt, hogy az önkormányzatok az államon belül külön testet jelentenek az állami szervekkel 

szemben. A Nemzeti Parasztpárt közigazgatási reformjavaslata a területi beosztást gyökeresen meg kívánta 

változtatni. Ezzel kapcsolatban éles politikai viták zajlottak, bár eleinte senki nem kérdőjelezte meg a területi 
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igazgatás önkormányzati tartalmát. A fordulat évét követően a korábbi teoretikus vita a politikai erőviszonyok 

alapján hamarosan eldőlt. Beér János a közigazgatás alkotmányos reformját ismertetve találó definícióval 

állította szembe a szovjet tanács modell és az önkormányzati modell logikáját: „a helyi tanácsok nem a helyi 

államhatalom szervei, hanem a hatalom helyi szervei‖ (Beér, 1951:595). A helyi igazgatás modellje, a 

képviseleti demokrácia polgári és az államhatalom egységének lenini elvét együttesen követve, antagonisztikus 

ellentétben állott egymással. Ezt az ellentétet egészen a rendszerváltásig nem lehetett feloldani. 

Az 1950-ben, szovjet mintára bevezetett tanácsrendszer felszámolta a területi döntéshozók önkormányzati 

önállóságát és hierarchikus területi irányítási rendszert hozott létre. Az 1950-ben elfogadott első tanácstörvény 

települési és megyei szinten építette ki a tanácsrendszert. 

Noha az előkészítés során a vélemény az volt, hogy a helyi állami szerveket többségükben a tanácsok alá kell 

rendelni, mégis kezdettől fogva voltak szakágazatok, melyek függetlenedtek a tanácsoktól. A központi 

igazgatási szervek folyamatosan építették közvetlen szervezeti vonalaikat helyi szinten (Beér, 1962). A 

későbbiekben ez a tendencia erősödött, annak ellenére, hogy a tanácsrendszer bevezetésével éppen az 

önkormányzati és szakigazgatási szervek egyesítésére, továbbá a helyi államigazgatás gazdasági irányító 

szerepének biztosítására törekedtek (Kádár, 1950). 

A tanácsok között hierarchikus kapcsolat jött létre a tanácsi végrehajtó bizottságok ún. kettős alárendeltsége 

útján. A közvetlenül választott tanácstestületek meglehetősen formálisan működtek, a tényleges hatalom a 

kisebb létszámú végrehajtó bizottságokban koncentrálódott. 

A tanácsok gyakorlatilag nem voltak képesek területük gazdasági, társadalmi folyamatait érdemben 

befolyásolni, presztízsük rendkívül alacsony volt. 1954-ben már olyan vélemények is elhangzottak, hogy a 

tanácsok lejáratták magukat. Az 1954. évi X. számú, ún. második tanácstörvény viszonylag csekély változásokat 

eredményezett. A tanácsok viszonylagos erősödését, államhatalmi jellegének erőteljesebb kidomborítását az 

alkotmánymódosítás alapozta meg. Megszűnt a központi államigazgatási szerveknek joga, hogy a végrehajtó 

bizottságok mellett ágazatonként külön szerveket létesítsenek, illetve megszűnt a tanácsi végrehajtó bizottságok 

minisztériumoknak való alárendeltsége is. A törvény biztosította a tanácsoknak a város- és községfejlesztési terv 

meghatározásának jogát. A tervezésen túl, a tanácsok hatáskörei, a pénzügyek, a gazdaság illetve az ellátás 

szervezés területén is bővültek. 

A második tanácstörvényt követően erőteljesebben differenciálódott az egyes tanácsi szintek hatásköre. Míg a 

fővárosi, megyei és megyei jogú városi tanácsok hatásköre jelentősen bővült, addig a városi és községi szerveké 

szinte változatlan maradt. Fontos változás volt viszont, hogy a városok többségét kiemelték a járások irányítása 

alól. A járások döntő feladatává a mezőgazdaság irányítása vált. 

Rendkívüli érdeklődést váltott ki 1956-ban a területrendezés megoldásának bejelentése. Az 1955-ben felállított 

kormánybizottság csökkenteni akarta a megyék és járások számát, és erős gazdasági körzeteket kívánt 

létrehozni, a Szovjetunióban akkor már zajló rayonírozási intézkedések hatására. A javaslat végül is a 

forradalom eseményei miatt nem került az országgyűlés elé. 

A hatvanas évek közepétől megkezdődött a tanácsigazgatás területi struktúrájának átalakulása, de nem a 

megyék, régiók léptékét érintve, hanem egyrészt a községi integráció, másrészt a városodás, tehát városi 

jogállású települések létrehozása formájában. Már 1965-ben felmerült az új gazdaságirányítási rendszerhez 

idomuló igazgatási modell kialakításának igénye, a tanácsrendszer átfogó továbbfejlesztésének gondolata 

(Bihari, 1965; Takács, 1965). Az ún. tanácsi körzetesítés egyrészt a mezőgazdaság átszervezéséhez, másrészt a 

településhálózat-fejlesztési koncepcióhoz, a népesség területi átstrukturálódásához, s a szolgáltatások 

modernizálásához kötődött. Az integráció során a kistelepülések elveszítették önállóságukat, mivel vagy 

felszámolták őket a szomszédos nagyobb településsel történő egyesítéssel, vagy közös tanácsok irányítása alá 

helyezték. A 2978 községi tanácsból 1950-ben még csupán 170 volt közös, 1979-ben viszont ez a szám már 

714, ami azt jelentette, hogy az összes község 76,37%-a közös tanács keretében működött (Veres, 1979:20.). 

Ehhez hozzátartozik, hogy 1978-ban az egyesített községek, városok száma 380 volt, 1945–1978 között 

összesen 258 egyesítést hajtottak végre (Veres, 1979:86). Megjegyezzük, hogy a század első felében is majdnem 

még egyszer egyesítettek ennyit, ami újra igazolja, hogy a magyar helyi igazgatásnak tradicionális jelensége volt 

az integráció. 

A városok közül csupán az ún. megyei jogú, majd „megyei‖ elnevezésű városok élveztek bizonyos önállóságot, 

amennyiben költségvetésük összegét a központi költségvetésben állapították meg. A fejlesztési források 

elosztásában azonban ugyancsak a megye elosztó hatalma alá tartoztak (talán ezért is tűnt el idővel 

elnevezésükből a „jogú‖ kifejezés). 
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A gazdasági mechanizmus 1968-as reformját követően a határozott decentralizációs törekvések váltak 

jellemzővé. Az 1971-es, harmadik tanácstörvény legfontosabb üzenete a tanácsok államszervezeti jellegének új 

meghatározása volt, miszerint a tanácsok népképviseleti-önkormányzati és államigazgatási szervek. Ennek 

jegyében megszűnt a tanácstestületek kettős alárendeltsége, deklarálták az önálló gazdálkodás jogát és 

bővítették a hatásköröket. 

A megyén belüli területi igazgatásnak 1971-től két formája létezett, a járási és a városkörnyéki, jelezve a területi 

igazgatás új folyamatait, a városok, a városhálózat növekvő jelentőségét, a hierarchikus szemléletű járások 

rovására. A városi ellátási körzetekből alakult ki a városkörnyéki igazgatási szisztéma, de csak kiegészítő 

jelleggel a járási rendszer mellett, melynek halványuló szerepére utal a járási tanácstestületek megszüntetése. 

Mint említettük a járások, soha nem rendelkeztek képviseleti státusszal a magyar államiság történetében. A 

tanácsrendszerben betöltött viruleus szerepük annak volt köszönhető, hogy a megyék a kézi vezérlésű irányítást 

a járások közvetítésével végezték. Különösen a fejlesztéspolitikában volt nagy hatalmuk, ami persze nem 

biztosított számukra nagy népszerűséget a helyi tanácsok körében (Szegő–Wiener, 1976; Szoboszlai, 1980). Az 

1984-ben bevezetett reform nyomán általánossá vált a városkörnyéki rendszer. A városkörnyéki igazgatás 

bevezetése tulajdonképpen kísérlet volt, amely törekedett a falusi infrastrukturális szükségletek és a fejlesztési 

források szűkössége közötti szakadékot felszámolni (Wiener, 1982). A települések irányítása és 

kapcsolatrendszere számára olyan keretek jöttek létre, amelyek a kétszintű igazgatás távlati céljának 

megvalósulását szolgálták. Az 1984-es reform megerősítette funkcióiban és perspektíváiban a megyét, a 

települések közötti kapcsolatok számára a társulásos tranzaktív formát nyújtotta, a városkörnyéki igazgatási 

konstrukció bevezetésével. A járások megszüntetése önmagában nem eredményezhette a helyi tanácsok 

önállósodását. A reform kikerülhetetlen következménye lett volna a megyei irányítás jellegének, funkcióinak, 

belső szervezetének átalakítása, a megyék szerepének csökkentése és a városok térszervező funkcióinak 

megerősödése. Ezzel szemben a városkörnyéki konstrukció igazi rendeltetése az volt, hogy átmenetileg 

működve, felkészítse a helyi tanácsokat a megyékkel való közvetlen kapcsolattartásra (Fürcht, 2003). 

Összességében tehát nem teljesült a városkörnyéki konstrukció bevezetéséhez kötődő várakozás (Wiener, 1982), 

alapvetően azért, mert a teljes irányítási rendszer hierarchikus modelljét, s ezen belül a megyék szerepét a 

mégoly racionális korrekciók, változások nem érinthették. 

A tanácsrendszer kulcsfontosságú elemei mindvégig a megyei tanácsok maradtak, amelyek közvetítették a 

központi akaratot, felosztották a költségvetési támogatásokat a helyi tanácsok között, ellenőrzést gyakoroltak a 

helyi tanácsok és szerveik irányába nem csak törvényességi, hanem szakmai, célszerűségi és pénzügyi 

szempontból is. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a tanácsrendszer „lelke‖ a hierarchia volt, ami még a 

horizontális kapcsolatok tekintetében is fennállt, amennyiben a tanácsok egymás közötti kapcsolatainak 

kiépülését is felülről irányították (Lőrincz, 1988). 

A szigorúan centralizált és integrált rendszer „kívülről‖ a párt irányítása alatt állt. A pártállam jellemzője, hogy 

a közhatalmi és egyéb szervezetek felett a munkásosztály pártjának alkotmányos felhatalmazás alapján elvi 

irányítási és személyzeti jogosítványai voltak. A gyakorlatban a pártirányítás nem igényelt formalizált 

viszonyokat, hanem az állami és pártszervek közötti mindennapi operatív együttműködésben nyilvánult meg. 

Már a hetvenes években voltak olyan kutatások, amelyek a párt és tanácsi döntéshozó testületek közötti 

viszonyt, az előkészítés körülményeit, és a tényleges döntési kompetenciák helyét elemezték. A tanácsrendszer 

működésében a pártirányítás csak ráerősített a modell centralizáltságára. Az egész rendszer lényege a 

központban kijelölt „közös‖ célok érdekeinek a szolgálata volt, amelyen a látszólag alternatív előterjesztésekkel 

aligha lehetett változtatni (Szabó, 1974). Ezt a logikát tükrözte a tanácsi döntési mechanizmus a szervezeten 

belül is. Ahogy Lőrincz fogalmazott: „A belső szervezeti felépítés eleve nem az érdekek eltérőségéhez igazodik, 

hanem az elvégzendő feladatok végrehajtásához.‖ (Lőrincz, 1988:66). Nem véletlen, hogy mind a párt, mind a 

tanácstestületek legaktívabb szervezeti egysége nem a plénum, hanem a végrehajtó bizottság volt. 

A kutatások igyekeztek kimutatni valamiféle érdektagoltságot a tanácsi döntési mechanizmusban. Elemezték a 

felettes szervezetekre való utaltság deformáló hatásait, amelyek a politikusok, bürokraták körében 

szervilizmusként, a lakosság körében a teljes tájékozatlanság formájában jelentek meg (Szegő, 1982). A 

forrásokért folytatott küzdelem hatása érvényesült nem csak a szervezeten belül, hanem az irányítási szintek és a 

települések, térségek között is. A centralizált modellt az állami és pártirányítás mellett a redisztribúciós 

mechanizmusok tartották össze, egyben meg is osztották (Vági, 1991; A. Gergely, 1991). 

9.4. A magyar helyi kormányzás rendszerváltás előtti 
fejlődéséből levonható tanulságok 
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A magyar államszervezet, illetve ezen belül a helyi-területi közigazgatás történetének rövid áttekintése alapján 

megállapíthatjuk, hogy Magyarországon az önkormányzati decentralizációnak nem voltak erős hagyományai. 

Nem csak az 1950-1990 közötti államszocialista időszakot jellemezte az erős centralizáció, hanem a korábbi 

államfejlődési periódusok többségét is. A központosítás elsődleges „áldozatai‖ a helyi szintű községi és 

kisvárosi kormányzatok, illetve az ezeken a településeken élő helyi társadalmak voltak. A nagyobb városok, és a 

megyék kormányzása a mindenkori hatalom akaratának függvényében, privilégiumok formájában felmutatott 

bizonyos autonómia jegyeket. Bibó István szerint a magyar közigazgatásban egyedül a városok igazgatásában 

lehetett kimutatni a szakszerűség mellett a működő önkormányzatiság közösségi ellenőrző szerepét is (Bibó, 

1990), nem véletlen tehát, hogy az általa kidolgozott területi igazgatási modell is elsősorban a városokra 

helyezte a hangsúlyt. Más kérdés, hogy a városok a magyar történelemben jellemzően mint kiváltságos helyek 

jelentek meg, s a nekik juttatott jogi státuszoknak és a tényleges betöltött szerepköröknek nagyon gyakran nem 

volt sok köze egymáshoz (Kiss, 2006). 

A megyei (és részben a járási) szint kezdetektől fogva egyszerre szolgált az önkormányzati és a központi 

igazgatás, irányítás keretéül. Éppen a központosított államberendezkedés okán az önkormányzati elem volt 

jellemzően a gyengébb, a központi hatalomhoz való kötődés az erősebb, egyrészt az önkormányzatok gazdasági 

és részben közjogi függése, másrészt a megyei szinten kiépült dekoncentrált szervezeti rendszer miatt. Meg kell 

jegyezni, hogy a dekon-centráció szükségességét azok a tudósok is hangoztatták, akik egyébként elkötelezettek 

voltak a helyi kormányzás közösségi megalapozásának. Kiss István az államot tekinti a részérdekeket 

szintetizálni képes egységnek, ezért vallja, hogy „Minél fejlettebb egy állammá szervezkedett társadalom, annál 

bonyolultabb az állami élet és a közigazgatás tevékenysége is. Ez pedig decentralizációt, de még inkább 

dekoncentrációt tesz szükségessé.‖ (Kiss, 2006: 232). 

A helyi kormányzás történeti gyökereit érintő elemzéseket azonban nem szabad a közjogi szféra határainál 

lezárni. Rendkívül izgalmas dimenziót nyithat meg annak vizsgálata, hogy vajon a magyar történelem során a 

politikai elit és a civil társadalom mennyiben járult hozzá, vagy éppen akadályozta az erős önkormányzati 

hagyományok kialakulását? A magyar államfejlődést befolyásoló külső tényezők sem elhanyagolhatók. A 

korlátozott állami, nemzeti szuverenitás, az idegen állami modellek alkalmazásának birodalmi keretek közti 

kikényszerítése, az erőltetett modernizációs, nyugati felzárkózási kihívások vélhetően jelentős befolyást 

gyakoroltak a magyar politikai, kormányzó elit közjogi gondolkodására, az önkormányzatiságról vallott 

nézeteire. (Jó példák erre a reformkorban zajló municipalista-centralista vita, vagy az 1945-48 közötti 

egymásnak gyökeresen ellentmondó programok a területi igazgatás jövőjéről). 

Valószínűsíthető, hogy a helyi kormányzatokban működő honorácior réteg, majd pártpolitikai elit viselkedése, 

teljesítményének negatív megítélése, paternalizmusa ugyancsak táplálhatta a centralizációs, autonómia-ellenes 

törekvéseket (gondoljunk Eötvös, Mikszáth, Móricz azon munkáira, amelyek témája, vagy háttere a 

diszfunkcionálisan működő, maradi államapparátus). 

A helyi-területi kormányzatok tényleges befolyása, történeti szerepének formálódása nem kizárólag a közjogi 

intézményesítés függvénye. A történettudományi kutatások sok adalékkal szolgálnak ahhoz, hogy a centralista 

állami örökséget milyen reáltényezők formálták (megkésettség, sajátos társadalomszerkezet, a középosztály 

hiánya, nemzeti szuverenitás korlátozottsága stb.). Bibó István megfogalmazásában: „Ebben a helyzetben 

véglegesültek a magyar közigazgatás beteg, zsákutcába szorult voltának a jellemző tünetei, melyeket a 

következőkben foglalhatunk össze: a kulcspozíciók eldugulása, a hatáskörök harácsolása, a tisztviselők 

személyes függőségének elmélyítése, a személyes ügyek központosítása, az ügyintézés elönkényesítése, és 

végül, a központi hatalomnak saját omnipotenciájába való belefulladása‖ (Bibó, 1990:53). 

Az államfejlődés, és benne a területi- helyi kormányzás formálódását a közjogi szabályozási fordulatokkal, 

eseményekkel csak körvonalaiban lehet megérteni. Ennek igazolására érdemes az időben hozzánk még közeli 

rendszerváltás, illetve az ezzel összefonódó önkormányzati modellváltás körülményeit szemügyre venni. 

Biztonsággal állítható, hogy az önkormányzati modellváltás szükségessége már jóval a rendszerváltás előtt 

megfogalmazódott egyrészt szakmai, értelmiségi körökben, másrészt a helyi társadalmak bizonyos 

mozgalmaiban is. Kiemelkedő jelentőségű bizonyíték ebből a szempontból az MSZMP KB 

Társadalomtudományi Intézetéhez kötődő helyi társadalom-kutatási program, amelyik a rendszerváltás előtti 

évtizedben empirikus kutatásokkal mutatta be a helyi társadalomban lezajlott folyamatokat. Ezek az elemzések 

nem csak a helyi társadalom szükségszerűen apatikus, paternalista attitűdjét regisztrálták, hanem azokat a 

bíztató jeleket is, amelyek a helyi demokrácia és egyáltalán a plurális hatalomgyakorlás igényének 

megjelenésére utaltak (Bőhm–Pál, 1983–1988; Bihari, 1980; Pápay, 1987). A helyi-területi közigazgatás 

önkormányzati típusú reformjának szükségességét a szakmai elit is megfogalmazta, sőt a reform koncepcióját is 

kidolgozta (Verebélyi, 1988). 
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A rendszerváltást követő első szabadon választott parlament az önkormányzati törvény megalkotása során 

mégsem a szakmai elemzéseken nyugvó racionális modellt, s nem is a helyi társadalom tényleges állapotát 

tartotta szem előtt, hanem olyan absztrakt értékeket, mint az autonómia, a szabadság, a bázisdemokrácia, és 

olyan nemzetközi standardokat, mintákat, amelyek biztosították szalonképességét Európában. Azonban az 

önmagukban nemes célok, értékek és minták követése a realitások figyelembe vétele nélkül, magában hordozta 

a tévedés lehetőségét. 

9.5. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Vázolja fel a területi irányítás főbb jellemzőit a feudalizmus idején 

2. Hogyan szabályozták az önkormányzatok helyzetét a kiegyezés után? 

3. Melyek a tanácsrendszer főbb közjogi és politikai jellemzői? 

4. Hogyan értékelné a magyar önkormányzati hagyományokat? 

10. A magyar önkormányzati rendszer szabályozási 
sajátosságai és szerkezetének formálódása 1990 után 

10.1. Az induló helyzet 

A területi közigazgatás rendszerváltása lényegében az alkotmány átfogó reformjával, önálló önkormányzati 

fejezet beillesztésével és az önkormányzati törvény elfogadásával zajlott le. Az önkormányzati törvény azzal, 

hogy megalkotása, módosítása kétharmados szavazati arányhoz kötött, lényegében alkotmányos jelentőségű, 

stabil – ha úgy tetszik – „merev‖ norma. Az alkotmány önkormányzati fejezetét módosító törvény és az 

önkormányzati törvény ugyanazon törvényhozó, ugyanazon logika és értékrendszer szülötte, időben egymáshoz 

közel került elfogadásra. Ezt a körülményt jelzi az is, hogy sok esetben az alkotmány szövege visszaköszön a 

törvényben, különösen annak általános szabályai között. 

A törvény preambuluma kijelölte a fogalmi és elvi kereteket, utalva hazánk haladó önkormányzati 

hagyományaira és az Európai Önkormányzati Charta követelményeire. Egyszerre kívánt tehát a tradíciókhoz és 

a modernizáció európai követelményeihez kötődni, s ezzel a helyi közösségek önkormányzáshoz való jogát 

elismerni. 

Az általános szabályok többnyire az alkotmányos rendelkezések ismétlései, esetenként néhány pontosító 

jelzővel, kiegészítéssel gazdagítva. Meg kell jegyezni, hogy a két norma viszonya nem a kronológiai logikának 

felel meg, ugyanis a valóságban az önkormányzati törvény rendelkezéseiből került kiemelésre – rövidítve – az a 

néhány rész, amely az idevágó alkotmányi fejezetet alkotja (Sükösd, 1996). Ez a látszólag jogalkotás technikai 

részletkérdés jól érzékelteti, hogy az alkotmányozás során még az önkormányzati rendszer, a helyi és központi 

hatalom viszonya még nem tartozott az alapvető fontosságú kérdések közé. 

Ha az átfogó törvényi szabályozás rendeltetéséből indulunk ki, akkor az önkormányzati törvénynek kellett 

megalapoznia az önkormányzati szektor szerkezetét, a szintek, szereplők egymáshoz való viszonyát, az 

önkormányzati hatáskörök főbb csoportjait, az alapvető szervezeti és működési szabályokat, az állam, 

önkormányzatok, helyi társadalom viszonyát, valamint az önkormányzatok gazdálkodását. A továbbiakban azt 

elemezzük, hogy ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével, a magyar önkormányzati rendszerben milyen 

modell valósult meg. 

Célszerű a szerkezet szabályozásának bemutatása előtt néhány elméleti összefüggést kiemelni. Az 

önkormányzati rendszer, illetve a területi közigazgatás szintjeinek meghatározása látszólag a jogalkotó 

belátására van bízva. A szakirodalom is többnyire adottságként fogadja el a közigazgatás térbeli szerkezetét. 

Viszonylag kevés olyan tudományos munkával találkozni, különösen a magyar szakirodalomban, amelyik ezzel 

a kérdéskörrel komplex módon foglalkozik. 

Kiss István azon kevés közigazgatás tudósok közé tartozott, aki nem csak teoretikusan, hanem a ténylegesen 

működő közigazgatási egységek empirikus elemzésével törekedett az egyes irányítási szintek funkcióját, számát 

és egymáshoz való viszonyát optimalizálni. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a szintek kialakításakor figyelembe 

kell venni az irányított szervezetek területi hatósugarának alakulását, s a szintek kialakítása nyilvánvalóan ott 
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indokolt, ahol a működő szervezetek hatósugara zömmel, jellemzően egybeesik. A szervezeteket megvalósító és 

kisegítő–irányító csoportokba sorolja, s bemutatja, hogy alsóbb szinteken a megvalósító, felsőbb szinteken az 

irányító–kisegítő szervezetek a jellemzőek. Egy 1200 szervezeti típusra kiterjedő vizsgálat alapján megállapítja, 

hogy helyi, kistáji szinten a végrehajtás, megvalósítás, középtáj esetében a szervezés, nagytáj esetében a 

képviselet és irányítás a jellemző funkció. A nagytáji szint irányít, reprezentál, a kormány utat jelöl és ellenőriz 

(Kiss, 1976). 

A területszervezés alapelveit tárgyalva nagyon gyakran említik Bibó István munkáját (Bibó, 1986), amelyben 

bemutatja a súlypontok váltakozásának elvét. Ennek lényege, hogy a közigazgatási területi rendszer súlypontjai 

rendszerint nem csoportosulhatnak a közvetlenül egymás mellett helyet foglaló szinteken, hanem egymástól 

távolabb eső szinteken. Példának említi, hogy ahol a megye erős, ott szükségszerűen kisebb a járási apparátus 

jelentősége. Ez az elv, noha erre Bibó nem tér ki, szükségszerűen magába foglalja azt a következtetést is, hogy 

egy közigazgatási rendszer nem foglalhat magába túl sok szintet, hiszen ebben az esetben minden szint közel 

esik a másikhoz, s köztük a feladatok, szolgáltatások és források optimálisan aligha oszthatóak el. Bibó 

egyébként, amikor az 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció területrendezési összefüggéseit, 

alternatíváit vázolta idézett munkájában, maga is többnyire három szintben gondolkodott, döntően a különböző 

szerepkörű városok köré rendezve a közigazgatási teret. Figyelmét ugyan elsősorban a térfelosztás optimális 

földrajzi, településtudományi konstrukcióira összpontosította, s kevésbé foglakozott a szintek hatásköri 

tartalmával illetve alkotmányos formájával, mégis a súlypontok váltakozásának elvét komolyan véve, felállított 

olyan modelleket is, ahol egy-egy szint lényegében feleslegessé válna. A kismegyés rendszer esetében Bibó 

feleslegesnek tartja a járásokat, esélyt lát az országos kerületek megerősödésére, ugyanakkor felhívja a 

figyelmet arra, hogy ez a konstrukció önkormányzati tartalmát tekintve gyenge, elsősorban a központi hatalom 

megerősödését szolgálja. Jól látja ugyanakkor, például a középfokú központok köré szerveződő 

városkörnyékek-járások súlyponti szerepvállalása mellett a megyék szükségszerű elsúlytalanodását, és a teljes 

rendszer önkormányzati tartalmának erősödését. Érdemes megjegyezni, hogy Bibó logikai konstrukciói között 

az 1990 után megvalósult magyar közigazgatási térszerkezet egyáltalán nem szerepelt. 

Hajdú Zoltán részletesen elemzi közigazgatás földrajzi szempontból (Hajdú, 2001), hogy a közigazgatási 

térszervezés során milyen szempontok veendőek figyelembe, illetve azt is megállapítja, hogy bármelyik 

lehatárolási koncepció érvényesül, egyes esetek, egységek szintjén mindig előfordul lehatárolási probléma. A 

Bibó-féle teoretikus, illetve a közigazgatás földrajzi elemzések tanulsága, hogy a szintek száma, a közigazgatási 

egységek mérete nagyon szorosan összefügg az egész rendszer működési racionalitásával és demokratikus 

tartalmával egyaránt. Nem lehet és nem is szabad olyan területszervezési konstrukciót választani, amelyik 

bármelyik dimenziót elhanyagolja. 

Elaprózott alapszint 

Az önkormányzatiság a rendszerváltás idején, az autonómia, szabadság, polgárközelség hangoztatásával 

elsősorban politikai üzeneteket hordozott. Ez a filozófia a későbbi tapasztalatok tükrében nem bizonyult 

szerencsésnek az alkotmányos alapok lefektetése során (Verebélyi, 1996: 29). Miután az alkotmány, szinte 

egyedülálló módon, a helyi önkormányzás jogát a választópolgárok közösségének jogaként határozta meg, 

meglehetősen nehézkessé vált az önkormányzati szektorral szembeni közigazgatás-szervezési szempontokat 

érvényesíteni. Az alkotmány helyi önkormányzás alatt a helyi közügyek intézését, a helyi közhatalom 

gyakorlását érti, külön ügyelve annak demokratikus, a lakosság érdekeit védő sajátosságára. Ebből a 

megközelítésből is érzékelhető az önkormányzás és a demokrácia és autonómia hangsúlyozása. Az 

önkormányzás kollektív állampolgári jogként való kezelésére utal, hogy „a helyi önkormányzatok alapjogai 

egyenlők‖, továbbá, hogy „a választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott képviselő-testület 

útján, illetőleg helyi népszavazással gyakorolják‖, hogy az alkotmány feladatok, vagy kompetenciák helyett 

„helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket‖ említ. Természetesen a törvényhozónak nem az volt a 

szándéka, hogy az állampolgárok ellátásának szakmai, szervezeti körülményeit háttérbe szorítsa. Tény azonban, 

hogy a helyi hatalom hatékony és professzionális gyakorlásával szemben a demokratikus működés 

követelménye erősebben érvényesült, s ennek doktriner értelmezése a modernizáció akadályává vált. 

A magyar önkormányzati rendszer szerkezeti vázát/szintjeit, valamint az integráció és a munkamegosztás 

csomópontjait 1990-ban az önkormányzati törvény lényegében nem jelölte ki, nehéz tehát generálisan 

megállapítani, hogy az egyes önkormányzati típusok végül is milyen feladatokat látnak el. Az önkormányzati 

rendszeren belüli meglehetősen diffúz munka, illetve hatáskör-megosztási viszonyok annak köszönhetőek, hogy 

az önkormányzati feladatrendszer szabályozása nem tesz különbséget az egyes önkormányzati típusok között. 

Az önkormányzati törvény, sőt maga az alkotmány is elvileg lehetőséget adott a feladatok differenciálására a 

települési önkormányzatok mérete szerint, ugyanakkor nem zárta ki azt sem, hogy bármelyik települési 
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önkormányzat vállalkozzon a közvetlenül nem neki előírt feladat ellátásra. A törvényhozó koncepciója az volt 

ugyanis, hogy a helyi mérlegelés elegendő lesz az integrációk, és az optimális munkamegosztás kialakulásához, 

sőt nemcsak a kapcsolódási pontok és tartalmak, hanem a formák tekintetében is meghagyható a szinte korlátlan 

szabadság. A flexibilis szabályozási technika ellenére annyi azonban bizonyossággal kijelenthető, hogy a 

magyar önkormányzati rendszer domináns szintje a települési szint. 

Ez a tény még önmagában nem eredményezne feltétlenül szétaprózott feladatellátást, illetve intézményrendszert. 

A feladattelepítés, feladatvállalás fenti, liberálisnak tekinthető modellje azért válhatott működési zavarok 

forrásává, mert maga az önkormányzati szféra vált rendkívül szétaprózottá. A bázis demokráciát favorizáló 

szabályozási, illetve politikai koncepció eredményeképpen alig van az önkormányzati rendszeren belül 

integrációs pont, amelyik elég szilárd, s képes lenne az önkormányzati funkciók túlnyomó többsége számára 

optimális szervezeti hátteret biztosítani. 

A szabályozási logika alapján négy markáns strukturális sajátosság különbözteti tehát meg az új magyar 

önkormányzati rendszert nem csak a nyugat-európai, hanem sok közép- és kelet-európai országétól is: 

• a települési önkormányzati szint szervezeti elaprózottsága, 

• a hatáskörök telepítésének differenciálatlansága, 

• a társulási rendszer önkéntes modellje, 

• és a területi önkormányzati/államigazgatási szint következetlen kiépítése. 

Gyenge középszint 

A magyar önkormányzati rendszer strukturális sajátosságai közül a legnagyobb hátrányokat valószínűleg a 

megyei szint „lebegése‖ (Zongor, 1991), illetve mára már fogalmazhatunk úgy is, hogy szándékos „lebegtetése‖ 

okozta. 

Az önkormányzati jogalkotó politikai filozófiája, attitűdje révén, amelyet jórészt a tanácsrendszerben 

felhalmozódott negatív megyei tanácsi élmények tápláltak, az önkormányzati rendszer középpontjába 

egyértelműen a településeket és azok autonómiáját állította. Ennek a célnak rendelődött alá a megyei szint 

szabályozása. Mint ismeretes, meglehetősen erős csoportok képviselték azt az álláspontot, hogy megyei 

önkormányzatokra nincs szükség, a települések társulásai megoldják a körzeti feladatokat. Ezért már az is 

sikernek számított, hogy nálunk – több szomszédos posztkommunista országtól eltérően, a megyei 

önkormányzatok révén megmaradt a képviseleti demokrácia területi szintje,. A megyei önkormányzatok 

azonban a szabályozási pillérek miatt sem válhattak sem súlyponti, sem egyenjogú szereplőivé az 

önkormányzati rendszernek: 

- A megyét ún. szubszidiárius szintként rendezte be a törvény, azaz a megyei feladatkört azokra a körzeti 

szolgáltatásokra korlátozta, amelyek tekintetében a települések nem képesek vagy nem akarnak szerepet 

vállalni. E generális szabály értelmében a törvényhozónak ugyan lehetősége lett volna a körzeti szolgáltatások 

egy részét olyannak minősíteni, amelyek ellátására a települések nem képesek, vagy nem kötelezhetőek, de nem 

ez történt. A megyei önkormányzatok alig kaptak a törvény erejénél fogva kizárólagos és eredendően nekik 

címzett hatáskört. A települési önkormányzatok számára is adott volt a lehetőség, hogy körzeti intézményeik 

működtetését a megyei önkormányzatokra bízzák, ám különösen az első választási ciklusban a települési 

egoizmusok folytán nem sok dolga akadt a megyéknek. Sőt egyes települések előszeretettel éltek azzal a 

jogukkal, hogy a területükön működő körzeti intézményt átvegyék működtetésre a megyétől. A megyei 

feladatrendszer tehát, ennek a szabályozási logikának köszönhetően, nem tudott megszilárdulni sem időben, sem 

térben. Az egyes megyei önkormányzatok tényleges feladatköre az adott megye településeinek egyedi döntései 

mentén differenciálódott. Az önkormányzati törvény reformja során, 1994-ben, határozott volt a szándék a 

megyei önkormányzatok megerősítésére. Ennek érdekében a törvényben több rendelkezés is módosult a megyék 

vonatkozásában. A megyei közgyűlések hatásköre, feladatrendszere azonban messze nem nőtt olyan mértékben, 

mint a politikai és szakmai programok eredetileg szándékolt tartalma, nem váltotta való azt, amit a törvény 

látszólag csekély pontosítása sugallt, miszerint a megyei önkormányzatok „területi önkormányzatok‖. A területi 

önkormányzati minősítés megadása azt jelezte, hogy a törvényhozó a szubszidiaritás elvét végre helyesen 

kezelve önálló, teljes jogú önkormányzattá formálja a megyéket, amelyek saját hatáskörök birtokosai azokon a 

területeken, ahol nem tekinthető optimálisnak a települési szerepvállalás. A megyék megerősítésének 

kérdésében nem csak a kormányzó koalíció véleménye nem volt egységes, de erősen lobbiztak a törvényhozás 

során az önkormányzati érdekszövetségek is, amelyek a két szint közötti szilárdabb és arányosabb 
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munkamegosztási rendszer kialakítására irányuló szándékot a települési önkormányzatok elleni merényletként 

értékelték. Ennek köszönhetően az önkormányzati törvény módosítása nem hozott áttörést a megyei szerepkör 

vonatkozásában. Hiába bővült látszólag a megyei önkormányzati kompetenciába utalt körzeti szolgáltatások 

köre, ha továbbra is megmaradt – igaz, eljárási szempontból korlátozva – a települési önkormányzatok 

lehetősége a körzeti feladatok átvételére. 

- A bizonytalan, „lebegtetett‖ megyei feladatrendszernek megfelelően alakult a megyei önkormányzatok 

politikai–közjogi státusza, legitimitása is. Az 1990–1994 között érvényes szabályozás alapján a megyei 

önkormányzati testületeket bonyolult elektori rendszerben közvetve választották. A kikezdhető politikai 

legitimitás ugyan megnehezítette Magyarország számára az Európai Önkormányzati Chartához való 

csatlakozást, viszont jó ürügyet szolgált a megyék mellőzéséhez a hatáskörök, vagyon és források 

szétosztásakor. Az 1994-ben bekövetkezett változás ugyan helyrehozta a legitimitást, a megyei közgyűlések 

összetételének alakulása azonban nem volt szerencsés a funkciók tekintetében. A területi szintű önkormányzati 

dominancia megteremtésének alapvető előfeltétele volt a közvetlen választási rendszer bevezetése. A kialakított 

megoldás jól tükrözte a középszint jövőjével és rendeltetésével kapcsolatos bizonytalanságot. Miután a megyei 

önkormányzatok továbbra sem kaptak felhatalmazást általános területi koordinációra, érdekvédelemre és 

területfejlesztési szerepvállalásra, ezért az összetétellel kapcsolatos elvárásoknál is keveredett a területi és 

pártszempont. Noha a két mesterséges választókerület (a tízezer főnél nagyobb és kisebb települések a pártok, 

egyesületek által állított külön-külön listára szavaznak) elvileg valamiféle területiségre utal, ugyanakkor ezek a 

„körzetek‖ mégsem alkotnak összefüggő térségeket, mi több, mesterségesen el is választják az egyes kisrégiók 

központjait a környéküktől. 

- A maradékelvű feladatrendszer, a gyenge politikai legitimitás alapján érthető, hogy a megyei önkormányzatok 

szinte teljesen elveszítették kapcsolataikat a települési önkormányzatokkal, ezért nem voltak képesek területi 

integrációs szerepet betölteni. Erre már csak azért sem vállalkozhattak, mert egyrészt nem kaptak rá törvényi 

felhatalmazást (mind a szakma, mind a politika elvitatta a megyék érdekképviseleti funkcióját), másrészt nem 

rendelkeztek olyan eszközrendszerrel sem, amelyre a területi integrációhoz feltétlenül szükség lett volna. A 

közigazgatási fogalomtárból kiiktatódott a tervezés, a koordináció, az információs rendszer, a képzés-

továbbképzés, a szakmai segítség fogalma, a megyei szintű újraelosztást pedig, egyenesen kiátkozták az 

önkormányzati rendszerből. Nem véletlen, hogy 1994-ben az átfogó reform idején a megyékről szóló fejezet 

intézményesítette az ún. megyei területfejlesztési tanácsokat a területfejlesztési feladatok ellátása érdekében. A 

közjogilag kifejezetten hibás megoldás (hiszen a területfejlesztési tanács semmilyen módon nem kötődik a 

megyei önkormányzatokhoz, de az önkormányzati rendszerhez sem) nyilvánvaló célja az volt, hogy a 

törvényhozó megakadályozza a megyék fejlesztéspolitikai, forráselosztó ambícióit. A területfejlesztési 

intézményrendszer jelentősen érintette az önkormányzati rendszer belső konzisztenciáját, érdekes a – későbbiek 

részletezett – módon kikezdve a területi irányítás térbeli modelljét is. 

Megállapítható tehát, hogy a megyékre vonatkozó önkormányzati törvénybeli szabályozás visszatükrözte a 

megyék ellentmondásos politikai megítélését. A megyei önkormányzatok politikai önállósulásához egyaránt 

ambivalens módon viszonyultak lent és fent, az ismert szendvics effektus következtében sem a központi 

kormányzat, sem a települések nem akartak lemondani megszerzett hatalmukról, funkciójukról. A megyékkel 

szembeni bizalmatlanság talaján alapvető ellentmondás jött létre a megyei önkormányzati politikai legitimitás 

erőssége és a megyei önkormányzati funkciók korlátozottsága között. 

Instabil társulási rendszer 

A magyar önkormányzati szabályozásban a társulás kérdése erősen terhelt politikai megfontolásokkal. A magyar 

helyi közigazgatásban a közhiedelemmel ellentétben, az integrált helyi igazgatás rendelkezik domináns 

tradíciókkal, mégpedig nem csak a tanácsrendszerben (Somlyódyné, 2003). A rendszerváltó törvényhozó 

meglehetősen bizalmatlan volt éppen ezért a társulás minden formájával, különösen a kötelező társulással 

szemben, az önkormányzatok jogaként fogja fel a társulást, és elutasítja a kötelező társulás elrendelésének a 

lehetőségét. Ennek ellenére a közjogi keretek lényegében adottak voltak az önkéntes önkormányzati társulások 

megalakulásához egyrészt a hagyományos körjegyzőségi, másrészt a hatósági igazgatási, intézményi társulás, és 

társult képviselőtestület formájában. 

Burjánzó dekoncentráció 

A területi igazgatás fontos strukturális sajátossága, hogy a megyéktől elvont feladatok és források döntő része 

nem a települési önkormányzatokhoz került, hanem az egyre intenzívebben terjeszkedő állami, ún. dekoncentrált 

szervezethez. Tehát a megyei önkormányzatok meggyengítése elősegítette a területi szint „államosítását‖, és 

szinte lehetetlenné tette az önkormányzati rendszer integrálását, s ezzel a központi hatalommal szembeni 
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hatékony érdekvédelmet. A minisztériumok a rendszerváltást követően tetszőlegesen építették a területi 

közigazgatást, aminek következtében a kilencvenes évek közepére egy átláthatatlan, koordinálatlan területi 

államigazgatási szektor alakult ki. 

Összegezve a magyar önkormányzati törvényben létrehozott rendszer strukturális sajátosságait, azt kell 

kiemelni, hogy a választott modell, a „bázis‖ önállóságát túlzottan favorizáló szerkezet szükségszerűen vezetett 

a rendszer rendkívüli elaprózottságához. Látható, hogy az egyes alapelemek (község, megyei jogú város, 

fővárosi kerület) autonómiája fontosabb volt a törvényhozó számára, mint az elemeket összekötő integráció 

(társulás, megyei, fővárosi szint). A rendszeren belüli súlypontok elhelyezése sem bizonyult szerencsésnek. A 

szabályozás nem vette figyelembe, hogy a közfeladatok átalakulásának korában a legújabb kihívásoknak való 

megfelelés kényszere nem a kistelepülések kisközösségeit, hanem a nagyvárosok, és a középszintű 

kormányzatok szerepét értékeli fel. 

A közjogi modell szabályozási hibáit felerősítette az önkormányzati szereplők autark, együttműködésre alig 

hajló magatartása, sok esetben a finanszírozási, érdekeltségi rendszer, valamint a funkcionális integrációt 

elősegítő eszközök hiánya. 

10.2. A struktúra korrekciójára tett kísérletek az utóbbi két 
évtizedben 

Helyi szint 

Viszonylag hamar felismerte a kormányzat, hogy az erősen széttöredezett helyi-területi kormányzási rendszerrel 

kapcsolatban fő feladat az integráció, s ezzel a költséghatékonyabb és a szolgáltatásokat jobb minőségben 

megszervezni képes kormányzási modell irányába való elindulás. A kormány az 1994-es választásokat 

követően, kormánybiztos vezetésével elkészített egy programot, amely egyaránt foglalkozott az önkormányzati 

és az államigazgatási szektorral (Verebélyi, 1995, 1996), és hamarosan sor került az önkormányzati törvény 

módosítására. A racionális célok megvalósulásának azonban nagyon sok politikai és közjogi akadálya volt. 

Egyrészt a rendszerváltás autonómia-eufóriájában nem lehetett előállni integrációs, szisztematizálási tervekkel, 

bár tény, hogy erre igazán hatékony közjogi eszköz sem állt rendelkezésre, lévén a hazai alkotmányos doktrína 

szerint az önkormányzatoknak a társulás joga, de nem kötelessége. Nem igazán maradt más, mint a 

forrásszabályozás, pénzügyi ösztönzés az együttműködésre, amely informálisan kezdetektől fogva „elvárta‖ a 

racionálisabb léptéket. Ebben a légkörben bátor lépésnek minősíthető az önkormányzati törvény módosítása, 

amely előírta, hogy 300 főnél kisebb településrész nem kezdeményezheti a kiválást. 

A települési szintű önkormányzati szféra lényegi szétaprózottságán azonban a kötelező közjogi eszköz 

hiányában nem lehetett segíteni. A társulási rendszer viszont hosszú ideig nem vált meghatározóvá a magyar 

önkormányzati rendszerben, annak ellenére, hogy 1997-ben sor került egy külön társulási törvény elfogadására 

is. Mint ahogy az Állami Számvevőszék egyik célvizsgálata leszögezte, a társulási törvény elfogadása és a 

pénzügyi támogatási rendszer kialakítása sem volt képes átütő változásokat hozni, az önkormányzati feladatokat 

ellátó szervezeti formák közül a társulások aránya 2000-ben csupán 6,9%-ot tett ki (ÁSZ, 2000). A kisközségek 

körében a társulással kapcsolatos averziók származhattak a közös tanácsi múlt negatív tapasztalataiból is, 

továbbá abból, hogy az újonnan megválasztott helyi politikusok a „közösködést‖ a megszerzett önállóság 

csorbulásaként értékelték, és bizonyítani akarták a választóknak az önállóságból származó előnyöket. 

9. táblázat: A helyi önkormányzatok főbb strukturális adatai, 1991–2009 
 

Év Települési 

önkor-

mányzatok 

Körjegyző-

séghez 

csatlakozot

t községek 

Körjegyző-

séghez 

csatlakozott 

községek 

Körjegyző-

ségek 
Körjegyzőségi (körjegyzői hivatali) 

székhelyek száma 

száma összesen Mjv., város nagyközség község 

1991 3097 1562 1535 529 n.a. n.a. n.a. 

1992 3115 1676 1439 506 n.a. n.a. n.a. 

1993 3131 1734 1397 499 n.a. n.a. n.a. 

1994 3137 1752 1385 499 n.a. n.a. n.a. 

1995 3149 1773 1376 494 n.a. n.a. n.a. 
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Év Települési 

önkor-

mányzatok 

Körjegyző-

séghez 

csatlakozot

t községek 

Körjegyző-

séghez 

csatlakozott 

községek 

Körjegyző-

ségek 
Körjegyzőségi (körjegyzői hivatali) 

székhelyek száma 

száma összesen Mjv., város nagyközség község 

1996 3149 1849 1300 494 25 41 428 

1997 3150 1852 1298 492 27 38 427 

1998 3154 1827 1327 505 30 37 438 

1999 3154 1818 1336 509 29 37 443 

2000 3158 1762 1396 536 29 36 471 

2001 3158 1668 1490 580 33 34 513 

2002 3158 1632 1526 593 35 33 525 

2003 3168 1613 1555 605 35 35 535 

2004 3168 1582 1586 616 37 34 545 

2005 3168 1551 1617 631 43 33 555 

2006 3168 1525 1643 646 49 30 567 

2007 3175 1466 1709 669 49 30 590 

2008 3175 1251 1924 762 65 36 661 

2009 3175 1210 1965 771 65 32 674 

Forrás: A Magyar Köztársaság Helységnévkönyve 1991–2009. 

A városok bezárkózó magatartása más természetű volt, hiszen a korábbi rendszerben, kényszerűen kijelölt 

„városkörnyéki‖ központi szerepkört betöltve eleve hozzászoktak a körzeti gondolkodáshoz. Az új szabályozási 

és érdekeltségi környezetben azonban ez a „gondoskodás‖, vagy integráló szerepkör jórészt minden jogi és 

pénzügyi garanciát nélkülözött. Nem véletlen tehát, hogy a városok, különösen kezdetben, nem törekedtek a 

községekkel való együttműködésre, s a társulásokban való részvételük zömmel anyagi megfontolásokon 

nyugodott. A városok környéküket integráló funkcióját természetszerűen korlátozta az is, hogy a községi szféra 

szétesése miatt egy-egy városnak túl sok települési önkormányzattal kellett volna a kapcsolatokat ápolnia. Már a 

tanácsrendszerben működtetett városkörnyéki szisztéma, illetve annak szétesése jelezte ugyanis, hogy a 

kétszintű igazgatásra azok a megyék alkalmatlanok, ahol aprófalvas a településszerkezet, s egy városhoz túl sok 

község „tartozik‖, holott ebben az időszakban az aprófalvakat a közös tanácsok némiképp integrálták 

(Somlyódyné, 1990). 

Ezen a helyzeten segíthetett volna elvileg a várossá nyilvánítás ugyancsak felgyorsult folyamata. Mint tudjuk, a 

rendszerváltás után lezajlott „városodás‖ csak jogi értelemben vett városokat, vagy ahogy Beluszky Pál és Győri 

Róbert fogalmazott, „faluvárosokat vagy alig-városokat‖ eredményezett, amelyeknek jelentős része sem 

méreténél, sem funkcióinál, kapacitásánál fogva nem képes térségintegráló szerepkört betölteni. A 2010-ben 

már 328 városi státuszú településből mintegy 200 tekinthető funkciói alapján is városnak, s ahogy a 

szakemberek állítják, a másik mintegy 100 település igazi várossá fejlesztése irreális cél (Beluszky–Győri, 

2006). 

Reformok középszinten 

A megyei önkormányzatok megerősítésének alapvető előfeltétele volt a közvetlen választási rendszer bevezetése 

1994-ben. A két választókerület (a 10 ezer főnél nagyobb és kisebb települések köre) mesterséges területiséget 

hozott létre, a pártlistákon pedig elsősorban a párt elitek jutottak a közgyűlésekbe, ami ugyan megoldotta a 

közgyűlések legitimációs gondját, s egyben az ambiciózus pártpolitikusok révén ráirányította a figyelmet a 

megye szintű politikára, nem segítette viszont a megyei szintű integráció erősödését, a települési 

önkormányzatokkal való kapcsolatrendszer helyreállítását, a valódi politikai, pontosabban önkormányzati 

középszint kiépülését. A megyei közgyűlések hatásköre, feladatrendszere nem erősödött olyan mértékben, mint 

amilyet a politikai és szakmai programok eredetileg tartalmaztak. A megyéknek az önkormányzati törvényben 

megadott „területi önkormányzati‖ jelző azt jelezte, hogy a törvényhozó a szubszidiaritás elvére építve önálló, 

teljes jogú önkormányzattá kívánja formálni a megyéket, ehhez azonban lent és fent egyaránt ambivalens módon 

viszonyultak. Sem a kormányzat, sem a települések nem akartak lemondani megszerzett hatalmukról, 
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funkciójukról. A megyékkel szembeni bizalmatlanság talaján alapvető ellentmondás jött létre a megyei 

önkormányzati politikai legitimitás erőssége és a megyei önkormányzati funkciók korlátozottsága között. 

Kormányhatározatok sora foglalkozott az államigazgatással is, a cél az volt, hogy a széttagolt területi igazgatást 

integrálják, tekintettel arra, hogy a koordináció hiánya, a felesleges párhuzamosságok miatt a rendszer drágán és 

szerény hatékonysággal működött. A nagy lendülettel megindult reform azonban megtorpant, elsősorban az 

ágazati minisztériumok ellenállása miatt. Az ágazati dekoncentrált szervezeti típusok száma ugyan csökkent, de 

a közöttük lévő együttműködést nem sikerült szorosabbá tenni, illetve az egységes kormányhivatal irányába 

elmozdulni (Verebélyi, 2000, 2002; Balázs 2004). 

A reformok megfogalmazása és végrehajtása során idővel megjelentek a megyei lépték alternatívái vagy a 

múltból (Bibó-Erdei városmegye koncepciója) vagy Európából hozott („Régiók Európája‖) koncepciókra 

alapozva. A területi közigazgatási reformok fő kérdésévé vált a lépték, méret, de a „rescaling‖ nagyon divatos 

irányzata nálunk csapdának bizonyult, terméketlen és elhúzódó politikai és szakmai vitákat produkálva. 

Magyarországon a területfejlesztésről szóló törvény 1996-ban történt elfogadása jelentette a választóvonalat, 

amely a tisztán közigazgatási reformlépésekhez képest sokkal sikeresebben volt képes összeterelni az 

önkormányzati szektor szereplőit a fejlesztési forrásokért folyó versenyben. 

Amíg a kilencvenes évek jórészt a települési szint atomizálódásával, majd lassú, inkább spontán, alulról 

kezdeményezett községkörzeti integrálódásával teltek, addig az ezredfordulót követő évek fejleményei átütő 

szerkezeti változást hoztak, az ún. kistérségi lépték, „szint‖ megjelenésével. A kistérségi „sikertörténet‖ titka 

abban rejlik, hogy a települési polgármesterek rákényszerültek a körzeti szintű együttműködésre, mégpedig 

jellemzően azon földrajzi keretekben, amelyeket fejlesztéspolitikai akciótérként a kormányzat kijelölt. Amikor 

az uniós források megszerzése reményében az ország területét területi statisztikai egységekre osztották fel, az 

ún. NUTS 4-es lépték vált a települési önkormányzatok együttműködésének egyre szabályozottabb földrajzi 

keretévé. A kezdetben 138, majd 150, 168, jelenleg már 174 kistérség, fokozatosan töltődött fel különböző 

funkciókkal és intézményesült különböző szervezeti formában illetve jogi státusszal. 

A kistérség 2004-ig elsősorban a területfejlesztési együttműködés kerete volt, eleinte spontán, bottom up típusú 

együttműködések formájában, majd a területfejlesztési törvény alapján létrejöttek a kistérségi területfejlesztési 

társulások, amelyek közös fejlesztési programok elfogadása alapján válhattak kedvezményezettjeivé a fejlesztési 

forrásoknak. 

Már a 2002-ben elfogadott kormányprogram is azt a célt tűzte azonban ki, hogy a kistérség váljon a 

szolgáltatások és az igazgatás számára is alkalmas szervezeti keretté. Az összehangolást a KSH a szükséges 

kompromisszumok árán elvégezte, jelezve azonban, hogy a területfejlesztési és közigazgatási funkciók teljes 

térbeli megfeleltetése nem lehetséges (Kovács, 2003). A kormányprogramban szereplő közigazgatási reformterv 

„ügyesen‖ lavírozott az elvi és szakmai követelmények, valamint a politikai lehetőségek között. Látszólag nem 

szüntette meg a megyei közigazgatási szintet, és nem tett említést arról, hogy a kistérség státusza végül milyen 

lesz. Ettől az időszaktól kezdődően, elsősorban a kormány által létrehozott IDEA munkacsoport előkészítő 

tevékenységének eredményeként (Ágh–Németh, 2003), egyre határozottabb karaktert öltött az önkormányzati 

feladatellátásban ez a „szint‖, különösen 2004-től, amikor törvényi alapot kapott a többcélú kistérségi 

önkormányzati társulások rendszere. 

Mára a kistérségek jogi normában rögzített határokkal, törvényben szabályozott intézményrendszerrel 

rendelkező „konténerek‖, amelyek törvényi felhatalmazással, de a társult önkormányzatok döntése alapján 

töltődhetnek fel közszolgáltatási, igazgatási, és fejlesztési hatáskörökkel. Miután a magyar önkormányzati 

rendszer továbbra sem ismeri a kötelező társulás intézményét, ezért kistérségenként változhat a közösen ellátott 

feladatok köre (a jogszabályban kijelölt feladatrendszer keretei között), valamint az intézményrendszer is. 

Természetesen az sem biztosítható jogi kényszerítő eszközökkel, hogy a kistérség valamennyi települése 

csatlakozzon egy adott társuláshoz. A kistérségek szinte száz százalékos lefedettsége, köszönhetően az állami 

támogatások ösztönző erejének, óvatosságra a modell sikere tekintetében. Vajon pénzügyi ösztönzők hiányában 

milyen lenne a társulási kedv? Vajon a társulások azokat a feladatokat látják-e el közösen, amelyek ebben a 

léptékben szervezhetőek meg optimálisan, vagy még mindig inkább arról van szó, hogy az önálló 

feladatellátásra épülő autonómiát és autarkiát lényegében megőrizve, pusztán látszat közösködés ürügyén 

próbálnak pluszforrásokhoz jutni (Somlyódyné, 2003; Kovács–Somlyódyné 2008). 

A megyei önkormányzatok helyzetén az 1994-ben végrehajtott önkormányzati törvénymódosítás nem tudott 

segíteni, lényegében megakadályozták a kormányzat eredeti szándékával ellentétben, hogy a megyei 
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önkormányzatok, mint sui generis területi önkormányzatok nagyobb mértékben jussanak törvényben rögzített, 

kizárólagos hatáskörökhöz. 

A megyei önkormányzatok történetében a területfejlesztésről szóló törvény sem hozott pozitív elmozdulást, sőt. 

A megyék döntő jelentőségű csatát vesztettek a középszintű hatalomért vívott háború kimenetele szempontjából. 

A területfejlesztési törvény gyakorlatilag kiiktatta a megyei önkormányzatokat a területfejlesztésből. Mint 

ismeretes, a törvényhozó egy párhuzamos intézményrendszer, a területfejlesztési tanácsok kiépítésébe fogott, s 

ezzel akarva-akaratlanul tovább gyengítette a megyei önkormányzatok pozícióit. Vita tárgya lehet, hogy valóban 

hatékonyabb intézményrendszer jött-e létre a regionális politika számára. 

A megyei pozíciók alakulásában újabb fordulat 1998-ban következett be, amikor az új kormány határozottabb 

regionalizációs programot hirdetett. Kormányhatározat rögzítette, hogy megvizsgálják a regionális közigazgatás 

bevezetésének lehetőségét, az államigazgatás terén megindult a regionális illetékességi területre való átszervezés 

folyamata. A megyei önkormányzatok alternatívájaként nem egyszerűen a másik szektor, az államigazgatás, 

illetve a partnerségi típusú fejlesztési tanácsok, hanem egy másik térbeli dimenzió, a régió kapott elsőbbséget. E 

politika nyomán szerveződtek meg regionális léptékben különböző intézmények. Ennek ellenére a ciklus végére 

a regionalizáció célja lényegében elfelejtődött. 

Újabb fordulat, szokásos módon, az újabb kormányváltáshoz kötődött. A 2002-es kormányprogram a regionális 

önkormányzatok megválasztását ígérte 2006-tól. A megyék jövője tekintetében a program óvatosan fogalmazott, 

teljes kiiktatásukkal nem számolt, bizonyos intézmények társulásos működtetését továbbra is megyei szinten 

képzelte el. A rendkívül ambiciózus kormányprogram végül is nem valósult meg. A már említett IDEA 

munkacsoport kevésbé volt sikeres a regionális átalakulás terén, mint a kistérségek esetében (Horváth M., 2004; 

Pálné, 2005). Noha készültek különböző koncepciók és jogszabály-tervezetek a regionális önkormányzati 

reform kérdéskörében, a folyamat a politikai döntési helyzet közelébe sem jutott. A kormány 2002-es és 2006-os 

programjai hivatalosan beemelték a politikai, önkormányzati régiók létrehozását a közjogi napirendre, bár e 

szándékok komolyságát erősen megkérdőjelezi a politikai, közigazgatási reformok szisztematikus 

előkészítésének elmaradása. 2002-2006 között a parlament elé sem került a kérdés, 2006 nyarán, az új kormány 

megválasztását követően közvetlenül, pedig olyan körülmények között, amelyek egyáltalán nem kecsegtettek 

kétharmados támogatással. Ilyen horderejű kérdésekben ugyanis még akkor sem lehet politikai 

kompromisszumot elérni néhány hét alatt, ha egyébként az IDEA program keretében konkrét kormányzati 

felhatalmazással előkészítő munka zajlott (Kádár, 2008). Megjegyzendő, hogy vélhetően ezzel a 

törvénycsomagot előterjesztő is tisztában volt, de demonstrálni akarta a reformelszántságát, kérdés, miért került 

le a napirendről a reform a teljes kormányzati ciklusban? 

A kormányzat sikertelen politikai regionalizációs kísérletét követően, 2006 végén került sor, meglehetősen 

szoros előkészülési és végrehajtási határidőkkel, az államigazgatás regionalizálására. Jól látszott, hogy a 

kormány a minisztériumokkal szemben erős korlátok között képes a „saját‖ szervezeti rendszerének 

átalakítására, de hiányoztak a világos koncepcionális fogódzók is, hogy vajon milyen szakmai szempontok 

mentén érdemes a rendszer egészéhez hozzányúlni (Bércesi, 2006). Az alkotmányos aggályok mellett (melyet az 

Alkotmánybíróság legutóbbi, 2009-ben hozott döntése is megerősített, s az önkormányzatok feletti 

törvényességi ellenőrzés ellehetetlenülése végképp megkérdőjelezett (Bércesi–Ivancsics, 2010), a tényeleges 

pozitív hatások is nehezen értékelhetőek. Ugyan alapos elemzések nem állnak rendelkezésre, de 

valószínűsíthető, hogy az államigazgatás előreszaladó regionalizálása legfeljebb a dekoncentrált szférára 

korlátozódó hatással, bizonyos költségmegtakarítással jár (Vadál, 2009). Ugyanakkor, ha az államigazgatási 

regionalizációt abból a szempontból vesszük szemügyre, hogy képes-e előkészíteni a jövőbeni átfogó regionális 

reformot, akkor még több a dilemma, illetve a bizonytalanság. Az bizonyos, hogy a regionalizálás növelte a 

távolságot az ügyfelek szempontjából, növelte az államigazgatási és közhatalmi szereplők mobilitási költségeit, 

nem feltétlenül hozva az együttműködés előnyeit, s aligha járult hozzá a regionális kohézióhoz például azzal a 

megoldással, hogy a különböző szervezetek székhelyeit szétszórta a régiók városai között. Félő tehát, hogy a 

regionalizálás sem igazgatási racionalitást nem eredményezett, sem a hálózati együttműködésből származó 

előnyök megjelenését nem tudta támogatni. A regionalizált államigazgatás bizonyos forrás megtakarításra, 

leépítésre alkalmasnak bizonyult, de végül is nem vált tartós keretté, a regionalizálást a 2010-ben az új kormány 

eltörölte. 

Összegzés, kilátások 

A hazai területi reformok sorában a végrehajtás elmaradása döntően a politikai akarat hiányával függ össze. A 

reformötletek, nekibuzdulások, majd visszalépések mind arra utalnak, hogy a mindenkori központi 

kormányzásban hiányzik a határozott szándék, a felismert érdek arra, hogy erős középszintet építsen ki. A 

hatalom homokóra szerkezetén csak akkor lehet változtatni, ha az eddig jellemzően top down területszervezési 
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folyamathoz kapcsolódik vagy azt felváltja az alulról kezdeményezett, a funkciók, források, társadalmi 

támogatottság megszerzésére irányuló mozgalom, amelyet a decentralizációban érintettek (önkormányzati 

politikusok, érdekszövetségek, civil mozgalmak, a regionális fejlődésben érdekelt gazdasági szereplők, az 

értelmiség stb.) mozgatnak. Magyarországon azért centralizált a hatalom, mert nem is akartunk rajta komolyan 

változtatni, holott a decentralizáció valóban hozzájárulhatna a rendszer demokratikus megújulásához. Területi, 

társadalmi tőke nélkül nem lehet a decentralizációt kikényszeríteni, a felvilágosult abszolutista területi reformok 

legfeljebb ésszerű dekoncentrációt eredményeznek, hatalompolitikai innovációt nem. Ebből az is következik, 

hogy nem a regionális lépték az egyetlen opció a megújulásra, a regionalizmus nálunk a centralizáció eszköze 

volt. 

A pénzügyi-gazdasági válság és a nyomában fellépő gazdasági, társadalmi feszültségek újabb kormányzási 

korszak megjelenéséhez vezettek, amelynek modellsajátosságait már érzékelni lehet. A neoliberális 

gazdaságfelfogás, a kis állam kudarca, a horizontális partnerségi és piaci elemekkel operáló „governance‖ 

kritikája indoklás lehet az erős állam, a klasszikus képviseleti demokrácia és a bürokrácia neoweberiánus 

visszatéréséhez (G. Fodor–Stumpf, 2008). 

A visszatérés a megyék tekintetében is megtörtént. Az új kormány a regionalizált államigazgatást 

visszaszervezte a megyékbe, s egy erős kormányzati hivatal formájában az integráció is megvalósulni látszik. 

Megelőlegezhető az a feltételezés is, hogy a kistérségi lépték nem tudja kiváltani a középszintű szolgáltatásokat, 

és különösen a stratégiai irányító, koordinatív funkciókat hosszabb távon sem. A kormányzat előkészületeket 

tett a járási államigazgatás kiépítésére, amelynek területi léptéke még bizonytalan, de érzékelhetően nem 

törekszenek a kistérségi rendszerrel való összehangolásra. De újragondolásra szorul a nagyvárosi térségek 

együttműködésének intézményesítése is. 

Amikor a teljes önkormányzati rendszer reformja napirendre kerül, azt is mérlegelni kell, hogy a decentralizáció 

nem feltétlenül igényel strukturális változásokat, a közigazgatási határok módosítását. A hatékony térbeli 

kormányzás nem csupán lépték kérdése, sokkal inkább az együttműködési és alkalmazkodási készségeké, a 

hálózatos struktúráké. Ezek hiányában, a mesterséges, szereplőit tekintve konfliktusos, integrálatlan régiók nem 

tudják érvényesíteni a területileg nagyobb lépték előnyeit. 

Ami bizonyos viszont, hogy a lehetséges szintek, léptékek közül csak egy lehet az önkormányzati, átfogó 

képviseleti, koordinációs, stratégiai tervezési és elosztási jogosítványokkal feltöltött egység, a többi legfeljebb 

speciális feladatkörökkel és intézményekkel működő járulékos lépték, de csak akkor, ha annak indokoltsága 

igazolható. 

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a települési és középszintű kormányzás modellje szorosan 

összefügg, s a helyi szint konszolidálása fontosabb a középszint léptékének növelésénél. Ha a közszolgáltatások 

színvonalában és költséghatékonyságában minőségi fejlődést kívánunk elérni, akkor a helyi önkormányzatok 

szervezeti vagy működési jellegű integrációja elkerülhetetlen. Ugyanakkor, ha a települési szintű 

kapacitásgondok megoldásában kizárólagos marad a felülről indított és fenntartott kistérségi modell, akkor a 

kistelepülések oldaláról befolyásolhatatlan, túlkoncentrált, merev alap vagy középszint jön létre, végképp 

elszakítva a helyi kormányzást közösségi gyökereitől. 

Összességében tehát a középszint tekintetében meglehetősen ellentmondásos folyamat után, egyáltalán nem 

rendelkezünk világos jövőképpel. Középszinten továbbra is három szint működik, s nehéz megjósolni, hogy 

mikor dől el a verseny közöttük. 

10.3. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Hogyan szabályozta az önkormányzati törvény az alapszintű közigazgatást? 

2. Mi jellemzi a megyei önkormányzatok helyzetét a rendszerváltás óta? 

3. Milyen rendszerben szerveződnek az önkormányzati társulások? 

4. Mi jellemzi a különböző státuszú városok helyét az önkormányzati rendszerben? 

5. Milyen korrekciós lépések történtek az önkormányzati szabályozáson az elmúlt 20 évben? 

10. táblázat: Az önkormányzatok története Magyarországon 
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KÖZÉPKOR (SZÉTTAGOLT) 

Szabályozás Nincs központi szabályozás, kivéve a városi 

privilégium leveleket 

Község Falvak (20.000)-mezővárosok – a földesúr 

fennhatósága alatt 

Város Szabad királyi városok – a király fennhatósága alatt, 

önkormányzati jogokkal 

Járás   

Megye Királyi vármegye (1000 körül,) nemesi vármegye 

(1232-től) (számuk 45–70 között), eszköze a 

centralizációnak és a nemesi, nemzeti ellenállásnak 

egyaránt 

Államigazgatás Központi szinten 

Alapvető sajátosság Az önkormányzat nem része az államnak 

KAPITALIZMUS (CENTRALIZÁLT) 

Szabályozás 1870–1886 megszületnek a helyhatósági törvények 

Község Kisközség 10214 – nagyközség 2167, mezőváros 719 

(1916-ban) 

Város Törvényhatósági j. v. 27, rendezett t.v. 112, (1916-

ban), 

Járás Közigazgatási egységek 442 (1916-ban) 

Megye Egyidejűleg államigazgatási és önkormányzati 

egységek a területi döntéshozás legerősebb szintje, az 

önkormányzatok szerepe idővel csökken (számuk 63–

25 között alakul) 

Közigazgatás Terjeszkedő megyei szinten az önkormányzatok 

rovására 

Alapvető sajátosság Valóságos modern helyi önkormányzati rendszer 

beépülve az államba 

SZOCIALIZMUS (CENTRALIZÁLT) 

Szabályozás Tanácstörvények 1950–1954–1971-ben 

Község Önálló tanácsú k. 2805, közös tanács 170 (1952-ben), 

Önálló tanácsú k. 674, közös tanács 703 (1985-ben) 

Város Megyei jogú városok 5 és a járási majd megyei tanács 

által irányított városok 56 (1952-ben) 109 (1985-ben) 

Járások Alsóbb területi egységek (1971–ig képviseleti 

testülettel) 140 (1952ben), 1984-ben megszűnnek 

Megyék (19) – a legerősebb szint: a központi akarat 

végrehajtója és a helyi érdekek képviselete formálisan 

Államigazgatás A területi államigazgatás szűk körben 

Alapvető sajátosság "A tanács nem a helyi hatalom szerve, hanem a 

hatalom helyi szerve" 

RENDSZERVÁLTÁS (DECENTRALIZÁCIÓ) 

Szabályozás 1990. Önkormányzati törvény 

Község A helyi önkormányzati egységek száma 

megkétszereződött (3013 községi ill. nagyközségi 

önkormányzat, 505 körjegyzőséggel 1997-ben) 

Város Számuk nő, (1997-ben 195) a megyei jogú városoknak 

(22) nincs kapcsolatuk a megyével, 

Város és környéke A városok nem szervezik a terüket 
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Megye Az önkormányzati rendszer leggyengébb egysége 

Államigazgatás A területi államigazgatás mind kompetencia mind 

szám tekintetében megerősödött 

Alapvető sajátosság Jelentős önállóság, dezintegráció, nincs a szintek 

között hierarchia 

ÚJ ÉVEZRED (CENTRALIZÁCIÓ?) 

Szabályozás Új alkotmány, kilátásba helyezett önkormányzati 

reform 

Község A falvak jelentős része társulásba tömörül (761 

körjegyzőség 2009-ben) 

Város Városok (328) több feladatot kapnak, de felhígul a 

városállomány 

Kistérség A 2004.ben létrejött kistérségi társulások (174) 

összefogják a várost és környékét, megjelenik 2012-től 

a járás, mint államigazgatási egység 

Megye Megmaradnak, mint önkormányzatok, szerepük 

bizonytalan, rivalizálnak a fejlesztési régiókkal (7) 

Államigazgatás Integrálódik az államigazgatás először a regionális 

majd a megyei kormányhivatal keretében 

Alapvető sajátosság Kísérletek a térkép átrajzolására, új szintek, erősödő 

centralizáció 
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2. fejezet - A RÉGIÓ FOGALMA 

Schmidt Andrea 

„….nincs olyan régióalkotási lehetőség, amely homogén területeket fog össze, … olyan sincs, amely minden 

vitán felül álló, és olyan sincs, amelyet valamilyen módon ne lehetne megvédeni.” (Kovács T., 1999) 

1. Bevezetés 

A régió és regionalizmus a 20. század ’70-es évtizedéig kevésbé voltak meghatározóak, valójában nem volt 

egységes sem a fogalomhasználat, sem pedig annak alkalmazási területe (Éger, 2000). A régió jelentésének 

szabatos meghatározására irányuló kutatások a 19-20. században a földrajztudósok vizsgálódásaihoz köthetőek, 

a térfelosztás és az ennek eredményeként kapott téregységek, régiók azonosítása, vizsgálata ugyanis 

tradicionálisan a geográfia terepét jelentik. (Probáld–Szabó, 2005). 

Jelen munka a különböző tudományágak régióértelmezéseivel kíván egyebek mellett foglalkozni. Az első 

fejezetek a régió fogalmát, használatát vizsgálják, az egyes diszciplínák mellett az Európai Unió régiófelfogását 

tárják fel. A régiók szerepvállalását is érintik, ugyanakkor a regionális politikára is kitérnek. Az elméleti, 

általános fejezeteket követően néhány közép-európai ország, így Csehország, Szlovákia, valamint 

Lengyelország térfejlődésére, az ott lejátszódó regionalizmus és regionalizáció folyamataira kíván koncentrálni. 

Ezek az országok hasonló területi változásokon mentek keresztül az elmúlt évtizedekben, évszázadokban, a 

rendszerváltás is hasonló problémákat tárt fel, s a megoldások is közös célra, az uniós integráció kritériumainak 

való megfelelésre összpontosultak. 

2. Az egyes tudományágak régióértelmezései 

A geográfusok „régió‖ fogalma alatt – általában – egyedi sajátosságokat felmutató, valamely közös jellemzőket 

magában foglaló s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet értenek. Míg a természetföldrajz 

régió fogalma a „táj‖ fogalomértelmezésével rokonítható, mint természeti térkategória, a gazdaságföldrajz a 

térségek gazdasági-társadalmi komplexitását emeli ki. A komplex földrajzi régiók és a lehető legtágabban 

értelmezett integráns gazdasági körzetek lényegileg azonosak.1 Fontos vonása e régióknak, hogy társadalmuk 

összetartozása a tudati szférában is megjelenik, és e regionális identitásnak egyre jelentősebb kulturális, 

valamint politikai érdekérvényesítési vetülete van. (Probáld, 1995) Lengyel Imre és Rechnitzer János 

megfogalmazásában a régiót alapvetően társadalmi képződménynek tekintik, amely időtől és tértől (helytől), 

valamint a társadalmi szerkezet jellemzőitől függően más-más módon jelenik meg. 

A régió értelmezhető az intézményi és gazdasági térszerveződésnél egyaránt, noha mindkét felfogás eltérő 

feltételekből, társadalmi háttérből indul ki. A regionális gazdaságtani vizsgálatok elsődleges területei a 

fogyasztás terei; fogyasztás tere, azaz a város és a régió a maguk regionális sajátosságaival, a gazdaság térbeli 

szervez(őd)ésének törvényszerűségei, a versenyképesség értelmezése, területi gazdasági fejlődés kérdése, a 

gazdasági növekedésre ható tényezők. A vizsgálati módszerek közé tartozik a területi adatgyűjtés és -

nyilvántartás. Ez általában az intézmények működési területeihez tartozik, az intézményi térhez köthető, emiatt 

sok esetben a közgazdasági vizsgálatok is a közigazgatás térbeliségéhez, tehát az intézményi tér területi 

egységeihez kapcsolódnak. (Lengyel-Rechnitzer, 2004) 

A geográfia és a regionális gazdaságtan mellett különböző diszciplínák vették át a fogalom használatát, így 

tudományos meghatározása is elég sokféle lehet. Az értelmezésben s a tartalom meghatározásában az egyes 

tudományterületek között nagyok a szemléleti különbségek. (Vofkori, 2002) A közgazdászok szintén 

megpróbálták a közös cselekvés számára használhatóvá tenni a fogalmat, a szociológia, igazgatástudomány is 

palettájára vette a régiók elméleti és gyakorlati szempontú értelmezését, új tudományágként pedig mindezek 

metszetét a regionális tudomány képviselői próbálják körülírni, leírni. Problémát jelent az is, amikor a régió 

egyszerre fogalom és egy konkrét realitás, absztrakció és konkrét megjelenési forma (Szabó, 2005), s gondot 

okozhat az intézményi és a közgazdasági térfelfogás keveredése is. (Lengyel, 2003) 

                                                           
1Ide kívánkozik Appadurai megjegyzése is, aki a globális kulturális áramlás vizsgálatánál öt dimenziót (tájfogalmat) különít el; etnotájak, 
médiatájak, technotájak, pénzügyi tájak, valamint ideotájak. Ezek nem szabályos és állandó képződmények, melyeket az egyes aktorok 

történeti, nyelvi és politikai beágyazottsága alakít. Ilyen aktorok lehetnek a nemzetállamok, a multinacionális cégek, a diaszporikus 

közösségek, valamint a vallási, politikai, vagy gazdasági értelemben vett szubnacionális csoportosulások és mozgalmak, továbbá az olyan 
belsőséges és közvetlen kapcsolatokat ápoló csoportok, mint a falvak, a szomszédságok és a családok. (Appadurai, 2008) 
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A történettudomány is adós maradt a régió világos és általános érvényű definíciójával, de történtek kísérletek 

annak szabatos megfogalmazására (Hasslinger, 1999). Egyik elfogadott értelmezés szerint (Nagy, 2004) 

történeti régiónak nevezzük azt a földrajzi-történeti egységet, melyet a történelem folyamán tartományként 

kezeltek, és/vagy területi-közigazgatási autonómiát élvezett. Az az elképzelés, miszerint a régió kis, átlátható 

terület (melynek ismérve, hogy „bennük az emberek megpróbálják magukat – gyakran kulturális – azonosságok 

révén elhatárolni másoktól‖) messzemenőkig megfelel a régió- vagy ország-történeti megközelítésnek. A 

történettudományban kollektív többletet kaphat a régió fogalma; egyrészt alapvető közösségszervező tényezővé 

válik, másrészt megosztja a terület többi lakosával a közös, más csoportoktól elkülönített múltat, mely a 

környezettel szorosan összekapcsolódik. Materiálisan is visszatükröződik a táj morfológiai tagoltsága vagy 

települései építészeti képében a személyes és kollektív Én kivetülési tere és a személyes identitás hivatkozási 

pontjává válhat. (Flügel, 1992) 

A szociológia és az antropológia az etnikai-kulturális, szellemi-tudati összetartozásra teszi a hangsúlyt, és a 

régió fogalmát az identitás fogalmával társítja, s mint szociológiai- szociálpszichológiai – antropológiai 

jelenséget kezeli. (Nemes Nagy, 1997; Kovács, 2003). Mentális egységként értelmezi a régiót, inkább a 

lokalitások képzetei, igényei, belső motivációi alapján. A mentális reprezentáció és a térbeliség kapcsolatában 

sok elem definiálható. Hasonló álláspontot fogalmaz meg a francia Bourdieu és a finn Paasi. Mindketten a régió 

fogalmát az identitás fogalmával társítják, s mint szociológiai-szociálpszichológiai-antropológiai jelenséget 

kezelik. Bourdieu szerint a régió a tudósok közti harcok tétje. A „harcban álló felek‖ között szerepelnek a 

földrajztudósok, a történészek, az etnológusok, a közgazdászok és a szociológusok. (Éger, 2001) 

A régiók mint mitikus konstrukciók gyakran csak később legalizálódnak állami jelképekkel, kormányzati 

intézményekkel, határokkal és a politikai identitás más szimbólumaival. A régió lehet saját hatáskörrel bíró és a 

központi államtól rendeltetési szerepében elhatárolt területi egység, vagy a történelem folyamán kialakult 

átalakítható térség, melyet a kulturális, nyelvi, helyi vagy természeti sajátosságok területi összesűrűsödése, 

illetve főként a lakosság azonos területre vonatkoztatott összetartozás érzete – ezt nevezik regionális 

identitásnak. (Haslinger, é.n.) Társadalmi tapasztalati térségnek is tekinthető, olyan interakció-mezőnek, mely 

szocializációs folyamatok és saját történelme során egyediséget szerzett meg. Ez szoros kapcsolatban áll a 

szélesebb értelemben vett etnoregionális térfogalmakkal, melynek alapja az a felfogás, hogy a régió területi, 

kulturális egység, határoló fogalmai nem gazdaságiak, nem politikaiak, hanem kulturálisak; életmód, vallás, 

kapcsolati kultúra, nyelv, művészet, mitológia, mentalitás, értékrend – vagyis valamely specifikus és sajáttá tett 

(elsajátított, értékként megőrzött) kultúra. Az etnoregionalizmus mentális szférájában egy régió etnikailag 

meghatározott képzete áll. A regionális identitás a régiók felépítésének lényeges része; a regionális sajátosságok 

meghatározásánál fontos az értékek, a normák és magatartásformák különbözősége az egy államon belüli régiók 

között, a régiók fogalma tehát a tradicionális homogenitást, a kulturális és nyelvi azonosságot kifejező entitás. 

(Soós, 1999) E diszciplínák sajátossága, hogy „esetükben a földrajzi térhez való kötöttség, lokalizálás és térbeli 

folytonosság jóval kisebb szemléleti súlyt kap, régióik sokkal inkább diszkrét elemekből álló „belső‖ térbeli 

formációk, amelyeket meghatározó módon formálnak az interperszonális és csoportközi kapcsolatok‖ (Nemes 

Nagy, 2000). 

A politikatudomány és a politikai földrajz a régiók szerepét a hatalommegosztás folyamatában fogalmazza meg. 

Értelmezésük szerint „a régió nem pusztán terület-beosztási kategóriaként jelenik meg, hanem az állam új 

minőségi jellemzőjeként is. (Wiener, 2005) A jog- és igazgatástudomány az intézményesült irányítási, igazgatási 

funkciót helyezi szemléletének középpontjába (Nemes Nagy, 1997). A régió fogalmára az Európa Tanács Helyi 

és Regionális Önkormányzati Állandó Konferenciája a következő meghatározást adta: „A régió olyan 

közigazgatási egység, amely közvetlenül a központi igazgatási szint alatt helyezkedik el, önálló politikai 

felelősséggel felruházott, mely politikai önállóságot választott testület által, vagy ennek hiányában a régió 

szintjén a közvetlenül alatta levő önkormányzati szint által delegált tagokból álló testület, vagy szervezet 

gyakorolja.‖ (Balázs, 1993). Az előbbivel sok rokonságot mutat az Európai Régiók Gyűlésének definíciója is, 

amely szerint a régió olyan „közvetlenül a központi kormányzat alatti helyi önkormányzati szint, képviseleti 

hatalommal, melyet választott regionális tanács testesít meg‖. (Soós, 1999) 

3. Régióértelmezés térben és időben 

A regionális tudomány elválaszthatatlan a régió fogalmától, vizsgálatának tárgyát képezi, egyik alapvető 

vizsgálati iránya a „régiót alkotó elvek megadása, mindezeknek a társadalmi és környezeti-természeti hatások 

általi elemzése‖ (Lengyel–Rechnitzer, 2005). A regionális tudomány alapkérdésének tekinthető a „régiók 

csoportosítása, azok típusainak meghatározása.‖ A regionális tudomány értelmezése szerint a régió lehatárolt, a 

környezetétől elkülönülő területi egység a nemzeti és a települési szint között, amelyet a társadalmi folyamatok 

széles körét átfogó, soktényezős társadalmi-gazdasági összekapcsoltság (kohézió), lakosainak érzékelhető 
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regionális összetartozása (identitástudata), valamint érdemi irányítási hatáskörű és önállóságú regionális 

intézmények rendszere fog tartós egységbe. A szemlélet leglényegesebb eleme, hogy egyesíteni próbálja az 

eddig tárgyalt régiót a közigazgatási régióval, mintegy ötvözve a tudomány és a gyakorlat oldalát. 

Tágabb értelemben – a „térség‖ szinonimájaként használva, a társadalmi térszerveződés legkülönbözőbb 

szintjein fogalmaznak régiókról. A mai világgazdasági elemzések régiói tulajdonképpen kontinensek, illetve – 

másik végletként – a mai magyar területfejlesztési szóhasználat akár néhány településből összeállt kistérségekre 

is alkalmazza ezt a fogalmat2. Fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg nincs kidolgozva minden társadalmi jelenség 

térbeli tagozódására érvényes egységes elméleti rendszer. Általában a különböző térkategóriák összemosódnak, 

egymás szinonimáiként jelennek meg, illetve a regionális kifejezést gyakorta a területi szinonimájaként 

használják. Nemes Nagy József geográfusként a térség és a régió fogalmát nem tekinti egymással 

megfeleltethetőnek. 

A régiók vizsgálata során az összetartozást és az ezen alapuló lehatárolást hangsúlyozzák. Az előbbi azonban 

kétféle lehet; hasonlóság, vagy különbség köti össze belülről a régiót. Ez a kettős értelmezés, a régió dualizmusa 

jelenik meg a két alapvető régiótípusban; létezik homogén régió, illetve funkcionális régió. Míg az első esetében 

a régiók részeinek, alkotóelemeinek különböző szempontok alapján kiemelt jellemzői, vonásai közösek, és az 

ebből eredő hasonlóságuk, hasonló létük, tevékenységük miatt kerülnek egy régióba, addig a második esetben a 

különbözőségükből eredő egymásra utaltság, és az ezek miatt kialakuló kapcsolatok, tehát a funkcionális 

összetartozás következtében jöhet létre egy régió. 

A régióvá válás folyamatának vizsgálatánál az időbeliséget is figyelembe véve Nemes-Nagy József felfogása 

vált általánosan elfogadottá a regionális tudomány művelői körében. Ő az alábbiak szerint vázolta a régióvá 

válás folyamatát: 

 

Más vélemények alapján (Rák, 2002) a nemzetközi politikai viszonyok elmélete négy olyan meghatározó elemet 

különít el, melyek hiányában nem beszélhetünk régióról, s mely az alábbi táblázatban olvasható (1. sz. táblázat): 

1. táblázat. A régiók kialakulásának összetevői 
 

földrajzi elem területi egység 

politikai elem közös érdekek, illetve problémák 

gazdasági elem a nemzetgazdaság komplexitás kényszere és a 

gazdasági autarchia lehetetlensége 

történelmi elem a kulturális és szociális homogenitás, a politikai 

viselkedés hasonlósága, hasonló gazdasági fejlettség 

Forrás: a szerző szerkesztése 

Létezik olyan megfogalmazás is, mely szerint a régiót nem a tér teszi, hanem az idő, a történelem.3 Ezek a 

megállapítások közel állnak az ún. regionális transzformáció folyamatához, mely fogalom magyarázata Paasi 

finn geográfus nevéhez fűződik. Ő vizsgálta meg a régiók intézményesülésének elméletét, a régiók 

kialakulásának dimenzióit, s fogalmazta meg a régióformálódás logikáját és történetiségét. Paasi (Paasi, 2002) 

és Bialasiewicz (Bialasiewicz, 1999)4 értelmezése szerint a regionális tudat, a regionális identitás keletkezése és 

léte számos tulajdonsággal jellemezhető, egyebek mellett a területi jelképek meglétével, de magával az 

elnevezéssel is. Ezek mindegyike egységteremtő képességgel rendelkező fogalom, melyhez az összetartozás 

képzete köthető. Magában hordozza az egymásra utaltság kérdését is, mely a közép-európai térségben szoros 

kapcsolatban áll a történelem kiemelt szerepével; az egyéni és a kollektív – ez utóbbit nevezi Bialasiewicz 

nemzetinek – történelmi tapasztalattal. 

Paasi értelmezésében a régió közepes méretű területet jelöl, amelyet nem lehet közvetlenül megélni, de amelyet 

szimbolikus jelleggel beépíthetünk a tudatunkba. A régió ebben a felfogásban különbözik a „hely‖ földrajzi 

fogalmától, melyet a mai társadalomföldrajz képviselőinek nagyobb része rendszerint olyan területi egységnek 

                                                           
2A Nemes Nagy József (Nemes Nagy, 1997) a térségi szerveződési szinteket több nagy csoportra osztja; 
3Történeti régiónak nevezzük azt a földrajzi-történeti egységet, melyet a történelem folyamán tartományként kezeltek, és/vagy területi-

közigazgatási autonómiát élvezett és a régió léte meghatározott időtartamra igazolható (Győri, 1999). 
4Bialasiewicz, Luiza, 1999 
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tekint, amely az egyén mindennapi élete során egyre személyesebb jellegűvé válik. A régiók hosszú történelmi 

folyamat eredményeként jönnek létre, amelynek során a régió polgáraiban sajátos összetartozás tudat fejlődik ki. 

Ahol a teret belakó emberek karaktere, identitása, mozgása, értéktudata a meghatározó, ott a történelmi idő adja 

meg valamely földrajzi egység zsánerét, s válik a többitől megkülönböztethetővé. Elgondolkodtató ugyanakkor, 

hogy ha a regionális identitás formálja, vagy alakítja a régiót, vajon működik-e ugyanez visszafelé. Meghozza-e 

az identitást is egy régió kialakítása, működik-e ez kijelölt mesterséges határoknál, vagy csak olyanoknál, 

melyek valamely korábbi vagy meglévő társadalmi válaszvonallal nagyjából egybeesnek? (Kovács, 2001) 

A néprajz és a történeti geográfia mezsgyéjén mozgó szimbolikus földrajzzal foglalkozó iskola a térbeliség egy 

másik modelljét, a történelem, a történelmi narratívák „tájba írását‖, valamint a konstruált táj és a konkrét 

földrajzi terekben tárgyiasuló szimbolika összhangját vizsgálja. Feltételezésük5 szerint a tájak a kulturális, 

mentális emlékezet részei, a nemzeti lét ikonográfiájának esszenciális részei, a nemzethez, régióhoz való 

kötődés kialakulhat spontán módon, de az állam erőszakos úton is kikényszerítheti a nemzethez tartozás 

egyenletes, folyamatos és homogén területét.6 A szimbolikus földrajz vizsgálati módszerét alkalmazva választ 

találhatunk napjainkban is létező számos, történelmi múltból eredő problémára, például a magyar és lengyel 

irredentizmus eredetének értelmezésénél vizsgálati szempont lehet. Ahhoz, hogy egy tájat egy nemzet magáénak 

érezzen nem okvetlenül kell annak földrajzi, politikai és történelmi határokhoz köthetőnek lennie. 

Lengyelországban, talán éppen a hosszan tartó ország nélküli nemzeti összetartás szükségessége, valamint a 

gyakran változó államhatárok miatt, kiemelt jelentősége van a kollektív történelmi emlékezetnek. Ezt példázza a 

Bialasiewicz által is kutatott Galícia mítosz, vagy a lengyel történeti földrajzban szinte közhelynek számító 

Kresy (Végek) – az egykor Lengyelországhoz, 1945-öt követően Szovjetunióhoz, majd Ukrajnához tartozó 

területek esete. Míg az előbbi a lengyel történelmi szimbolikában az önálló, független állam születésének 

bölcsője, „lengyel Piemont‖, addig Kresy az elvett, illetve megszerzett területek együttes halmaza. Galíciát 

viszonylag könnyen be lehet határolni a történelmi térképeken mint a Habsburg Birodalom, majd az Osztrák-

Magyar Monarchia egyik tartománya, addig Kresy olyan terület, mely a történelem folyamán a kollektív 

emlékezetben manifesztálódott. (Kolbuszewski, 1996; Lorek, é.n.)7 

A régió nem állandó, statikus kategória, hanem dinamikus társadalmi jelenség. Mint ilyen állandóan változik, 

átalakul, folyamatként értelmezhető. A régiók születnek és eltűnnek, következésképpen a társadalom regionális 

felfogása is folyamatosan változik. Azt a folyamatot, melynek során egy bizonyos régió a társadalom térbeli 

szerveződésének részeként fejlődik, a régió intézményesülésének nevezik. A folyamat első szakaszában a régió 

szert tesz határaira, identifikálódik a társadalom területi szervezetében. A második szinten alakulnak ki a területi 

szimbólumok; ezek közül különösen fontos maga a régió neve, elnevezése. (Vö. Paasi és Bialasiewicz) A 

harmadik fokozat a régió saját intézményeinek, társadalmi szervezeteinek kialakulása, illetve ezeknek a 

társadalmi tudatba való rögzülése. A negyedik szakasz pedig a régió „hivatalos‖ intézményesülése, mely több 

mozzanatban is megfogható. Ez az a pillanat, amikor a régió a társadalom térbeli szerveződésének integráns 

részévé válik, ilyen például a szuverenitás elnyerése a közigazgatási szférában. Ez azonban nem függ szorosan a 

regionális öntudat kérdésétől, bár a közigazgatási státus megszerzése rögzíti a regionális identitás területi 

kereteit, és ezzel megteremti annak alapjait. Sokkal fontosabbak azok a társadalmi intézmények, melyek aktívan 

hozzájárulnak a regionális öntudat újratermeléséhez, s hatnak a mindennapi gyakorlatra azáltal, hogy 

információkat közvetítenek az adott területről. A fenti négy szakaszt alapul véve a régió intézményesülési 

folyamatának legteljesebb formája a nemzetállam kialakulása is lehet, amint azt a 2. számú táblázatban 

összefoglaltuk. Ebben az esetben ugyanis jelen van a fenti fokozatok valamennyi fizikai és szellemi kelléke és 

terméke; terület, határ, név, nyelv, szimbólumok, intézmények. (Éger, 2001) Természetesen nem minden régió 

lesz nemzetállammá, de az intézményesülési folyamat eredménye a nemzetállam kialakulása is lehet! 8 

2. táblázat. A régiók intézményesülésének folyamata 
 

                                                           
5Magyarországon Ilyés Zoltán néprajz és a geográfia határmezsgyéjén mozgó írásai, a nemzetközi szakirodalomban Maurice Halbwachs és 

Arjun Appadurai munkássága köthető ide. 
6Ez különösen fontos Közép-Európa térségében. Ha a történelmi tapasztalatot tekintjük meghatározónak, akkor azonnal szembetaláljuk 
magunkat a nemzetfejlődés problematikájával, azaz a Montesquieu-i alapokon nyugvó „államnemzet‖, illetve a Fichte-i gondolatot 

továbbvivő, Magyarországon inkább Herder, valamint Schelling nevéhez köthető „kultúrnemzet‖ fogalom értelmezésével. A történelmi 

tapasztalatok alapján a régió népei az államnemzet fogalommal kevésbé, a kultúrnemzet problémával lényegesen gyakrabban voltak 
kénytelenek szembesülni. (Bojtár, 2008) 
7A történészeknél hasonló megállapításra jut Gerő András is, aki a megélt történelem és a „kitalált‖ történelem közötti kapcsolatot vizsgálta. 

Gerő András: Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetéből. Budapest, ELTE-PolgArt, 2004. 
A szimbolikus földrajz elvei jól mellesleg jól összeegyeztethetők a fejlesztéspolitikai kérdésekkel is. Elég csak a turizmus, idegenforgalom 

szolgálatába állított eszközökre, szálláshelyekre, programokra, illetve a hozzá kreált, vagy létező történelmi (vagy történelmi-es) múltra és 

ennek „piacosítási‖ lehetőségeire gondolni. 
8Ez a folyamat a közép-európai régió esetében meglehetősen megkésetten, csak a 19. század végére vált meghatározóvá. 
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1. Területi keretek kialakulása Határok kialakulása, 

identifikálódása a társadalom 

területi szervezetébe 

2. Fogalmi keret létrejötte Területi szimbólumok kialakulása, a 

régió elnevezésének kialakulása 

3. Intézmények, társadalmi formák 

megteremtése 
Intézmények társadalmi tudat 

részévé válnak 

4. Hivatalos intézményesülés, a 

regionális öntudat kiteljesedése 
Nemzetállamok kialakulása/ vagy 

autonómia elnyerése 

Forrás: a szerző szerkesztése 

A régiók mint történetileg is felfogható, összterületet felölelő szociális hálók megfelelően kiegészíthetőek más 

dimenziókkal is. A régió jelként, jelentőségként, képként és elképzelésként mutatkozhat, miközben a keletkezett 

képek a kollektív tapasztalatban a ritualizálódás következtében tovább hagyományozódnak, és a mindennapi 

életben megerősödnek. Képesek saját maguk identitást létrehozni, mélyreható migrációs tapasztalaton 

keresztül.9 

A klasszikus területi tudományok képviselői a teret független változóként kezelik, kváziobjektívnek tételezik 

fel, és annak törvényszerűségeire hivatkozva alakítanának ki régiókat. A közigazgatás és területfejlesztés 

azonban konkrét régióhatárokkal bíró és így alakot öltő nevesített régiókat igényel. Ráadásul ez általában együtt 

kell, hogy járjon valamilyen formájú intézményesüléssel is. (Szabó P., 2005) az informális regionalizálás 

kulturális-történeti régiókat eredményez, a pozitív-tudományos regionalizálás funkcionális, illetve homogén 

régiókat, míg a normatív-formális (intézményesült) regionalizálás pedig az ún. intézményesült régiókat. 

Megosztott a vélemény a régiók létrejöttét illetően is. A modern regionális földrajz a régiót társadalmi 

építménynek értelmezi. Nem objektív térelem, emberek hozzák létre őket, a térstruktúra mesterséges, 

adminisztratív elemei (Faragó, 2005; Lengyel, 2003). A tradicionális, klasszikus regionális földrajz szerint a 

régió ellenben objektív, tudattól és társadalomtól független. (Faragó, 2003, Szabó P., 2005) Erre utal Tóth József 

állítása is: „Magyarországon régióink vannak, a mi dolgunk azokat felfedezni‖. (Tóth, 2004) Varró Krisztina 

szerint pedig a régió – a posztmodern irányzat olvasatában – csak egy diszkurzív termék (Varró, 2004). Faragó 

kiemeli a földrajztudósok és ökológusok sajátos álláspontját, akik a természetjog alapján a fizikai, elsősorban 

természeti környezet pozitivista megismerésére és deskriptív leírására törekednek, és ezekhez igazodó 

„természetes régiók‖ kialakítására tesznek javaslatot. 

A helyi identitás kérdése szorosan összefügg a határok jelentéstartalmának változásával. A határ, a régió 

lehatárolása ugyanis az identitás kifejezésének egyik lehetősége, melyet fentről (államilag kialakított), kívülről 

(háborús győztesek által) és belülről (nemzeti igények) egyaránt megteremthetnek. A nemzeti identitás 

alkalmazkodni képes az új államhatárokhoz is, de ehhez időre van szüksége, a történelmi igények pedig még az 

után is megmaradnak, hogy a geopolitikai viszonyok régen újrarajzolták a (elsősorban) nemzeti határokat. 

(Bialasiewicz, 1999)10 

Amennyiben a térszerveződésből átlépünk a „tér megszervezésének‖ problémakörébe, kettős meghatározással 

találjuk szembe magunkat. Lengyel Imre megfogalmazásában „a szubnacionális régió, mint területi egység az 

országon belüli intézményi tér valamelyik területi szintjéhez tartozó közigazgatási egységeket jelenti‖ (Lengyel, 

2003), hasonlóan fogalmazza meg álláspontját Enyedi György is az úgy nevezett közigazgatási régió kapcsán 

(Enyedi, 2005), Berey Katalin szerint viszont a „régió, mint területi egység a területi tervezés és a politika 

alapvető kategóriája. (Berey, 1996) Gyakorlati megfogalmazásban, a szakmai és politikai közvélekedésben 

régió alatt Magyarországon az országnál kisebb, megyénél nagyobb egységet értenek. (Agg, 2003) Hajdú Zoltán 

úgy véli, „regionális közigazgatáson és igazgatási egységeken nem egyszerűen területi nagyságrendeket értünk, 

                                                           
9D. Ipsen: Regionale Identität. Überlegungen zum politischen Charakter einer psychosozialen Raumkategorie. In: Raumforschung und 

Raumordnung 51, 1993, 9–18. 
10Itt ragadható meg a politikailag kialakított és a történelmileg létrejött határok nélküli identitás problémája, amely több, történelmi állami 
múlttal nem rendelkező nép körében is megfogalmazódott. Létezhet-e nemzeti identitás politikai értelemben állammal nem bíró nemzet 

esetében? A 19. századi Közép-Kelet-Európa nemzetei változatos módon reagáltak erre a problémára. Politikai értelemben Lengyelország 

nem, vagy csak igen áttételesen létezett 1795 és 1918 között, de Magyarország önállósága is csupán a költők, írók és politikusok vágyaiban 
valósult meg, s ez alól az Osztrák-Magyar Monarchia fennállása sem volt kivétel. „Az igaz hazát a szívünkben hordjuk/ Azt nem lehet 

megölni, sem ellopni.‖ (Ján Kollár: Száva leánya), vagy maga a lengyel himnusz szövege is az állam nélküliségből adódó összetartást fejezi 

ki: „Nincs még veszve Lengyelország/ Amíg mi élünk…‖ Wybicki "Dąbrowski mazurkája" a történelmi Lengyelország határaitól távol a 
független Lengyelország visszaállításáért küzdő Napóleon által szervezett lengyel légiók egyik indulója volt. Bojtár, 2008 



 A RÉGIÓ FOGALMA  

 78  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

hanem a magyar igazgatástörténetben kialakult funkcionalitást, vagyis, hogy az igazgatási régió a megyék és az 

országos szint között helyezkedik el.‖ (Hajdú, 2001). 

A régió rugalmasan értelmezhető gyűjtőfogalom, sokféle összefüggésben felmerülő, általában valamilyen teret, 

tájat, vidéket, térséget, tartományt, körzetet, övezetet, zónát, lehatárolható területi egységet jelöl. Hagyományos 

értelemben a „régió többé-kevésbé lehatárolható terület, amely valamilyen szempontból egységesnek tekinthető, 

vagy valamilyen szerződési elv alapján jött létre, amely megkülönbözteti a többi régiótól‖(Johnston, 2000, idézi: 

Lengyel–Rechnitzer, 2004). Walter Isard megfogalmazása értelmében a régió „nem pusztán egy térben 

tetszőlegesen lehatárolható terület, hanem inkább egy, vagy több olyan probléma alapján értelmezhető térség, 

amely problémákat a regionális tudománnyal foglalkozók vizsgálni és megoldani szeretnék. Isard kiemeli, hogy 

„addig nem tudjuk egyértelműen definiálni az előbbiekben vázolt régió fogalmát, amíg nem adjuk meg azokat a 

társadalmi, gazdasági és egyéni tényezőket, amelyeket megvizsgálni szeretnénk, s amelyek térbeli viszonyai 

meghatározzák a régió kiterjedését‖. (Lengyel–Rechnitzer, 2004) Ezen értelmezés alapján a régió egyfelől 

absztrakt koncepció, ugyanakkor egy konkrét valóság is. A regionális tudomány képviselőinek nagy része Isard 

megállapításával ért egyet, azaz a régió egy olyan absztrakció, hasonlóan a matematika halmaz, vagy a 

statisztika sokaság fogalmához, amelyet csak a vizsgálandó társadalmi probléma szerint értelmezhetünk. 

Ismert egy, a regionális gazdaságtan egyik kiemelkedő alakjának, Hoovernek tulajdonított ironikus megjegyzés 

is; a régió „egy olyan térség, amelynek vizsgálatára a regionalista elnyerte a kutatási megbízást.‖11 Hoover az 

előbbi kijelentésénél szakszerűbb definíciót is adott a régióértelmezéssel kapcsolatban; a régió szerinte olyan 

földrajzi térség, amely valamilyen entitás alapján alakult ki, amely entitástól a régió több, minőségileg más, mint 

a részek összessége. Ezt az entitást a régió egészére jellemző néhány alapvető szempont alapján 

meghatározhatjuk, ezáltal leírható és így vizsgálható is ez a régió. (Hoover, Giarratani, 1999) Hasznos, ha a 

régió, mint vizsgálati térség s közigazgatás területi beosztásához igazodik, mivel ekkor a fontosabb intézmények 

működési területe megegyezik a régióval, így az információk gyűjtése, a közösségi politikák, fejlesztési 

elképzelések kidolgozása és végrehajtása is könnyebb. Megjeleníthető ez által a közös regionális érdek, amely 

minden racionális közösségi erőforrás kiindulópontja. Lengyel és Rechnitzer Hoover állítását továbbgondolva a 

regionális tudomány régiószemléletét az alábbiakban definiálja: a régió területileg összefüggő, a vizsgált 

társadalmi és gazdasági jelenség szempontjából homogénnek tekintett, határaival többé-kevésbé megadható 

térség. Nyilvánvaló, hogy nincs egyetlen helyes térfelosztás, hanem többféle különböző regionális felosztásnak 

van létjogosultsága, amelyek a vizsgált probléma jellegétől függően eltérőek lehetnek.12 

4. Régióértelmezés a regionális tudományban 

Napjainkban a regionális tudományban három, a fenti felfogásból kiinduló régiótípus vált széles körben 

elfogadottá: (Benko, 1999; Lengyel, 2001) 

1. Tervezési, avagy programozási régió: általában közigazgatási, területi tervezési és információgyűjtési 

(statisztikai) szempontokat helyez előtérbe, amelynek különböző részei ugyanattól a döntéshozó (központi, 

avagy helyi kormányzati) szervtől függnek, elsősorban közigazgatási és intézményi elemzések alapegysége. 

Általában egy adott ország adminisztratív területi beosztásának egyik szintjét alkotják. Lehatárolt területi egység 

a nemzeti és a területi szint között, melyet a társadalmi folyamatok széles körét átfogó, soktényezős társadalmi-

gazdasági kohézió (regionalizálódás), az érzékelhető regionális identitástudat, valamint az érdemi irányítási 

kompetenciájú és önállóságú regionális intézmények rendszere (regionalizmus) fog tartós egységbe. Nem a 

gazdasági térkapcsolatok, hanem inkább az irányítási, tervezési, politikai és statisztikai elvárások állnak 

előtérben. Az intézményrendszer jelentős része is igazodik e területi egységek határaihoz. A régió ebben a 

térfelosztásban gyakran a területi közigazgatás egyik szintje, ahol önálló (decentralizált) és dekoncentrált 

intézmények, döntéshozó szervezetek működnek. Az alapegységek a települések, a régió határai pedig a 

települések határaival ekvivalensek. Ilyen közigazgatási-statisztikai szempontú területi beosztásnak tekinthető 

az elsősorban statisztikai, információgyűjtési és regionális politikai célból létrehozott NUTS rendszer az Európai 

Unióban (Lengyel, 2003). Lényegében ehhez a csoporthoz sorolhatjuk a közigazgatási régiókat is, melyeket 

nevezhetnek közigazgatási-adminisztratív régiónak (Illés, 2003), politikai-adminisztratív régiónak (Benedek, 

2000), közigazgatási, „Európai‖ (önkormányzati), (Nagy, 2001), közigazgatási, adminisztratív, politikai, illetve 

politikai-adminisztratív régióknak (Faragó, 2005) A hatályos magyar jogi szabályozás és a közigazgatás 

gyakorlata a régiót alakulóban lévő fogalomnak kezeli. (Horváth, 2001) A közigazgatásban „gondolkodók‖ 

                                                           
11A kérdés megválaszolhatóságának bonyolultságát mi sem jelzi jobban, mint az a tény, hogy további fél-hivatalos megállapítások születtek 
a régiófelfogás kérdésének körüljárását követően. „A régió egy meghatározott területegység, ahol a meghatározás erősen függ a 

meghatározó személyétől.‖ (Szabó, 2005) 
12Például az egyes közszolgáltatásokat végző vállalatok természetes monopóliumai által kialakított régiók mind kiterjedésükben, mind 
határaikat tekintve különböznek a nagyvárosok ingázási övezeteitől, vagy a bevásárlóközpontok vonzáskörzeteitől. 
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számára a régió társadalmi kapcsolat, kapcsolódás motívuma alapján értelmezhető. Olyan területi egységek, 

melyek jól elkülöníthető gazdasági, társadalmi érdekeket jelenítenek meg (Walter, 2001.) Faragó László érdek 

és diskurzustérről beszél (Faragó, 2003), míg Horváth Gyula szerint a „régió a gazdaság fenntartható 

növekedését és a térszerkezet korszerűsítését szolgáló, önálló finanszírozási forrásokkal rendelkező autonóm 

fejlesztéspolitikát megvalósító, önkormányzati forrásokkal felruházott területi egység.‖ (Horváth, 2005) Pálné 

Kovács Ilona is a különböző tényezőkből származó regionális érdekek képviseleteként és közigazgatási 

tartalommal felruházva értelmezi a régiót13 (Pálné, 2001). A közigazgatási régió fogalma mindenkor sajátos 

államszervezeti összefüggések keretében jelenik meg. Ennek értelmezése nem egyszerűen nagyságrendi, 

térmennyiségi, hanem elsődlegesen államszervezeti, funkcionális és strukturális kérdés. A régió (tartomány, 

kerület stb.) a magyar politikai és tudományos gondolkodásban elsősorban azt jelentette és jelenti, hogy a megye 

és a központi igazgatás közé illeszkedő területi szint. A közigazgatási régióknak sokféle típusa létezik, ha 

rendszerezni kívánnánk őket, amennyiben skálán szeretnénk ábrázolni, úgy annak kezdőpontjában a csak 

határokkal rendelkező tervezési-statisztikai régió szerepelhetne, közigazgatási tartalom nélkül. Azaz több megye 

(a főváros) területére kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával határolt, egybefüggő tervezési, illetve 

statisztikai területi egység. Másik végén pedig az állam, vagy azon belül erős elkülönültséggel rendelkező 

tartományok (Pl. osztrák, német) állnának. Ha egy másik kritériumrendszer szerint kívánnánk osztályozni a 

régiókat, nevezetesen az országok területi, közigazgatási rendszerét helyeznénk a középpontba, akkor ez alapján 

léteznek föderalizált, regionalizált, decentralizált és unitárius államok. (Horváth, 1998; Illés, 2002) 

2. Csomóponti régió: a tér, mint erőtér fogalmával azonosítható, a gazdasági tevékenységek térbeli sűrűsödését 

veszi alapul, általában egy, vagy több nagyvárost, mint térbeli csomópontot és vonzáskörzetét tartalmazza, főleg 

gazdasági, településhálózati vizsgálatok nyomán alakult ki. A csomóponti régió magterülete gyakran egy 

nagyváros, emiatt napjainkban előtérbe kerültek a nagyvárosi vonzáskörzetekből álló városrégiók is mint a 

globális verseny területi egységei. Az 1999-ben elfogadott Európai Területfejlesztési Perspektíva az Európai 

Unió területi fejlődését felvázolva a centrum-periféria viszonyok hátrányainak gyengítéséhez, a területi 

egyenlőtlenségek mérsékléséhez az egyik legfontosabb célnak a policentrikus és kiegyensúlyozott városrendszer 

fejlesztését tartja, a városi és rurális térségek közötti együttműködés elmélyítését, valamint az európai 

nagyvárosok közötti integrált közlekedési, kommunikációs rendszerek létrehozását. A legtöbb államgazdaság 

számára hatékonynak bizonyult a keynesiánus gazdaságpolitikával jól összehangolható tervezési körzetek léte és 

az azokkal való operálás. (Kovács, 2003) Az azonos gazdasági szerkezet – pl. bányászat, turizmus – vagy éppen 

jelentős gazdasági potenciál, vagy termelési együttműködés alapján is kialakulhatott a térségi összetartozás, 

amely aztán sajátos gazdasági arculattal rendelkező területi egységeket különít el. 

3. Homogén régió: amelynek részei nagyon hasonló természeti, társadalmi, vagy gazdasági jellemzőkkel bírnak, 

s ezek által is egységes arculatot, megjelenést is képviselnek. Ilyenek lehetnek például a földrajzi, ipari, 

idegenforgalmi és városi régiók. A lehatárolás elsősorban statisztikai jellemzők alapján történik. A kulturális 

értékek azonossága szintén meghatározója lehet egy területi egységnek, a homogén értékek jelenléte szintén 

régióképző tényezővé válhat. A regionális önrendelkezési mozgalmak kibontakozása is a régiók állammal 

szemben betöltött pozíciójának erősödését jelenthetik. A közösségi regionális támogatási politikák kialakulása, 

megreformálása előhívhatott a fejlesztés- és jövőépítés céljából új területi egységeket, melyek sajátosságaik és 

közös problémáik miatt lehettek egységesen megújulásra szorulók. (Pl. ágazati válság, strukturális 

munkanélküliség, mint jelenség). 

Másféle értelmezést követel meg az érdekek képviseletének vizsgálata mellett a tervezés, fejlesztés feladata. A 

területtervezési-területfejlesztési régió is többféle formában jelenik meg a publikációkban; Illés Iván természet- 

és gazdaságföldrajzi elemek alapján határolja le és elemzi a tervezési régiót (Illés, 1996), egy későbbi művében 

fejlesztéspolitikai célú, programozási régiókról beszél (Illés, 2003), Benedek József intézményesült régiók egy 

típusáról beszél, területtervezési és regionális politikai célrégióról, normatív, program, és tervezési régiókról. 

(Benedek, 2000) Nagy Imre tervezési-statisztikai és fejlesztési, vagy program-régióról, tervezési körzetről ír, 

míg Faragó László fejlesztési-tervezési régiót említ. (Faragó, 1994) Szilágyi István pedig azt állapítja meg, hogy 

feladatukat tekintve léteznek tervezési, funkcionális, statisztikai programokról, illetve fejlesztési régiók. E 

régiókategóriáknál a tervezési, fejlesztési céltól függően jön létre többféle típus, mindegyiknek meghatározott 

szerepe van a területi tervezésben és fejlesztésben, a helyzetfeltárástól (statisztikai régió) a koncepcióalkotás és 

programkészítésen át (tervezési fejlesztési régió) egy projekt megvalósításáig (program régió) adják a hátteret 

néha végig egy térként, néha akár különböző konstellációkban. Fejlesztési régióként értelmezhető az egy vagy 

több megyére (a fővárosra), vagy azok meghatározott területére kiterjedő társadalmi, gazdasági vagy környezeti 

szempontból együtt kezelendő területi egység, amely alulról induló kezdeményezés eredményeként 

meghatározott célra jött létre. Ebből következően nagyon változó, bármikor átalakulhat, s nincs garancia arra, 

                                                           
13Regionális érdekviszonyok tartalma, megjelenése, érvényesülése, mint kiemelt szempontok 
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hogy a létrehozott társulások teljes mértékben lefedik az ország egész területét. Ezért nem lehet a fejlesztési 

régió azonos a tervezési-statisztikai régióval. 

Ha a tervezési-fejlesztési régiókat az előző hármas felosztás valamelyikéhez kívánjuk rendelni, úgy egyes 

értelmezések szerint a csomóponti régiók csoportjába tartozhatnak, de Illés Iván szerint a tervezési-fejlesztési 

régiók kapcsolatot mutathatnak a homogén régiókkal. A homogén régió a területi politika céljaira is kiválóan 

alkalmas, így az Európai Unió regionális politikájának egyes célterületei bizonyos tekintetben homogén régiók, 

amelyekről feltételezhetjük, hogy azonos jellegű fejlesztéspolitikai beavatkozást igényelnek. A regionális 

közigazgatási, vagy éppen tervezési egységek azok, amelyek a támogatások kedvezményezettjei, az ehhez 

kapcsolódó intézményrendszer a kidolgozója és megvalósítója a programoknak, egyben azok ellenőrzése is a 

nagyobb területi egységben valósul meg. Nehezíti tisztánlátásunkat az a tény, hogy még uniós szinten is 

viszonylag bizonytalan, nem tisztázott a régió értelmezése (Perger, 2002). 

Más meghatározás, a régió, mint közösség fogalom értelemzése szerint a régió természeti joggal felruházott 

egység, illetve köztes testületek filozófiai elméletének a testet öltése. Elsősorban úgy jelenik meg, mint „egy élő 

emberi közösség‖, melynek szilárdsága már nem csupán filozófiai vagy technokrata föltevésektől függ, hanem 

gazdasági, földrajzi, történelmi és kulturális tényezőktől. Ezek egyfajta „összetartást-összetartozást biztosítanak 

a lakosságnak a közös érdekek és célok követésében.‖ Az európai ház építése két alapvető tényezőtől függ; 

egyrészt minden európainak joga van a saját régiójához tartozni, másfelől minden régiónak joga van saját 

autonómiához és képviselethez. A régió és regionalizmus tehát a föderalizmus tágabb fogalmának egyik 

alkotóelemévé válik, s így politikai és társadalmi szerveződésnek lehet eszköze. 

5. A régiók kialakulása 

A régió kialakulása különböző szempontok alapján vizsgálható. Feltárhatjuk azokat az okokat, melyek 

hozzájárultak a régiók kialakulásához, elemezhetjük, hogy a régiószervezés gondolata alulról (bottom-up), vagy 

felülről (top-down) indult-e, illetve a kutatás során vizsgálhatjuk a folyamat időbeliségét is, azaz, hogy milyen 

szakaszok különíthetők el a régiók fejlődésének történetében. A régiószervezés alapjai szerteágazók lehetnek; 

ezek közé soroljuk a modern állam technikai szükségleteit, politikai okokat, azaz azt az állapotot, amikor az 

állam a saját túlterheltségének csökkentése érdekében hozta létre a regionális területfelosztást, a regionális 

szerveket és ezek jogkörét. Ebben az esetben az adott állam területén belül a különböző közigazgatási funkciók 

elosztására földrajzilag elhatárolt területi egységek – tartományok, megye, járás kialakítása történt meg.14 Fontos 

megkülönböztetni két fontos fogalmat; a regionalizációt és a regionalizmust. Míg a regionalizáció föntről lefelé 

ható, a politikai elitek kompromisszumait figyelembe vevő, addig a regionalizmus alulról fölfelé építkező 

folyamat és tömeges részvételt von maga után. 

A regionalizmus mint elméleti kategória nem más, mint egy embercsoportnak egy-egy tájegységhez mint 

földrajzi kerethez való kötődése. Ez az elkülönülés igen széles skálán mozog; a nyelvi-kulturális autonómiától 

egészen az elszakadásig, illetve a saját szuverenitás kivívásáig terjed. Bourdieu a regionalizmus fogalmát a 

szimbolikus, vagy valóságos (gazdasági) uralom kategóriájával kapcsolja össze, illetve magyarázza.15 A 

regionalizmus (vagy nacionalizmus) csak egyik fajtája a tisztán szimbolikus harcoknak, melyekben egyénileg, 

szétszórt állapotban vagy kollektíven, szervezett formában vesznek részt a küzdők, tétje szimbolikus, vagy 

gazdasági előnyök és erőviszonyok megőrzése, vagy megváltoztatása; más szóval a társadalmi identitás 

kifejlődéséhez kapcsolódó anyagi, vagy szimbolikus árak képzését érintő szabályok megőrzése, vagy 

megváltoztatása. 

A Bourdieu-féle régióértelmezés másik kulcsfogalma a reprezentáció, az identitás kérdése. A társadalmi 

gyakorlatban a regionális identitás részei a nyelv, a dialektus, vagy a kiejtés, a mentális reprezentáció tárgyai, 

ezek alapján lehet észrevenni, értékelni, megismerni és elismerni őket. Ezt ruházzák fel a cselekvők érdekeikkel 

és előfeltevéseikkel, de ezek képezik a tárgyi reprezentáció alapjait, ami dolgokat jelent; pl. emblémák, zászlók, 

jelvények, de tetteket és a szimbolikus manipuláció olyan stratégiáit is, amelyeknek célja, hogy mások fejében 

alakítson ki mentális reprezentációt e tulajdonságokról és hordozóikról.16 

                                                           
14Ez a probléma, ti. milyen módon rendelkezhet az állam hatalommal, különösen az egykori szocialista országok körében volt 

megfigyelhető. A közigazgatási egységek kialakítása, a feladatok egyes szintekre való összpontosítása mind az állam dominanciájának 
kedvezett. Ennek érdekében szabták át például Lengyelország közigazgatási térképét, ezért szüntették meg 1975-ben az addig létező 17 

vajdaságot, s hoztak létre helyette 49 újat, felduzzasztott, a központi kormányzat által ellenőrzés alatt tartható klientúrával. 
15Idézi: Éger (2000) 
16Ld. Előző fejezetben a regionális identitás problémáját! 
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A globalizáció elterjedésével a regionalizmus is új értelmt kapott. Az új regionalizmus a globalizáció 

kihívásaival szemben az intézményi megoldás új lehetőségét kínálja, ugyanakkor a „régi regionalizmussal‖ 

szemben megfogalmazott kritikaként jelenik meg. A fogalom alapja a korábbi értelmezés belső paradoxonainak 

feltárása. Az állam meghosszabbított kezeként kialakított adminisztratív irányítási egységek, mint a klasszikus 

régi régiók nem feleltek másért, mint a központi hatalmi döntések végrehajtásáért és azok regionális 

ellenőrzéséért így erősítvén az amúgy is központosított hatalmat. (Balogh, 2003) Az új regionalizmus elnevezés 

Keating nevéhez köthető. A fogalom a globalizáció előretörésével, a neoliberális gazdaságpolitika térnyerésével, 

az európai integráció következtében a nemzeti fejlesztéspolitika szerepének mérséklődésével van összhangban. 

Az állami beruházások csökkenésével alternatív fejlesztési teóriák, paradigmák jelentek meg, melyek a 

hagyományos helyi és regionális gazdaságokra, azok kapcsolataira, hálózataira építettek. (Faragó, 2004) Az 

európai új regionalizmus a tér új paradigmára épülő átstrukturálását tűzte ki célul. Keating álláspontja szerint a 

régió, mint térkategória nehezen megragadható. Nyitott politikai rendszernek tartja. A régiók más területi 

szintekkel funkcionális kapcsolatban lévő részleges társadalmi egységek, így a regionalizmus nem alternatív 

államszervezési elv, a régiók – Keating értelmezése szerint – nem vehetik át az állam funkcióit.17 Az új 

paradigmát a területi szolidaritásra, a területi alapú tervezésre és cselekvésre kívánták alapozni, de a 

megvalósítás kulcskérdése az országon belüli döntési hatalom újraosztása. Az új regionalizmus a nemzetállamon 

túli szereplőket is bevonja a döntéshozatali kérdésekbe, s a kölcsönhatások olyan többdimenziós tere alakul ki, 

ahol az üzleti szféra, a civil társadalom és a helyi kormányzatok között bonyolult reakciók egész széles sora 

bontakozik ki. Ezek a kapcsolatok rendre negligálják a hagyományos közigazgatási államhatárokat. 

Az új regionalizmus csírái a második világháború utáni időszakhoz vezetnek vissza, eredetileg olyan stratégiát 

jelentett, mely a biztonság, a béke, a fejlődés és a jólét szem előtt tartását tartotta fontosnak. A regionális 

egyesülés iránti vágy a ’60-as évekre alábbhagyott, s csak a ’80-as évek közepén bukkant fel újra Európában. Az 

új regionalizmus, mint jelenség széleskörű strukturális változással függ össze. Ezek közé tartozik a bipoláris 

rendszerből a többoldalú együttműködések felé vezető elmozdulás. (Például az Európai Unió, NAFTA, stb.) a 

nemzetközi szervezetek – mint az Európai Unió – vagy a nemzetközi kereskedelmi egyezmények mind arra a 

jelenségre mutatnak rá, hogy az ország – ország közti gazdasági versengést fokozatosan felváltja az egyes 

régiók közötti verseny. Az amerikai hegemónia csökkenése, valamint a globalizáció és a nemzetállamok új 

konstrukciója, a transznacionális és a nemzetek közötti interdependencia növekedése szintén új jelenség volt 

éppúgy, mint az 1980-as évek második felétől tapasztalt változás a gazdasági magatartásban, a neoliberális 

gazdaságpolitika térnyerése és a posztkommunista országok növekvő gazdasági nyitottsága. A fenntartható 

fejlődés újabb kihívást jelentett a régiós szerepvállalás terén. A népességnövekedés és az ezzel párhuzamosan 

tapasztalt környezetrombolás szintén megköveteli a probléma regionális léptékben való megközelítését. Az új 

regionalizmus nem, vagy nehezen értelmezhető a nemzetállam alternatívájaként a nemzetállami érdekek és a 

nacionalizmus felől, de lehetővé teszi a azok érdekeinek kiegyensúlyozását. Kapcsolatban van azzal a 

jelenséggel, hogy a nemzetállamok egyre inkább feladják tradicionális szuverenitásukat annak érdekében, hogy 

egy nagyobb politikai közösség félig független tagjai lehessenek a gazdasági és politikai biztonság és a relatív 

egyensúly maximalizálásának alárendelve céljaikat. Mindez együtt zajlik egy olyan devoluciós folyamattal, ahol 

a nemzetállamok fokozatosan adnak át feladatokat a helyi szinteknek. Ezek leggyakoribb megjelenési formája a 

közszolgáltatások regionális, vagy helyi szinten történő megszervezése. Általában a nemzetnél kisebb szintű 

erőknél formálódik az új regionalizmus, mint együttműködési forma. Ez a jelenség a makroregionális fejlődéssel 

kapcsolódik össze, azaz a nemzetállam szintjénél magasabb, illetve annál jóval alacsonyabb szinten következik 

be termékeny együttműködés. Egyidejűleg foglalja magába az államok és nem-államok, az üzleti, társadalmi és 

kulturális szervezeteket. Nem eldönthető, hogy ezek közül melyik a domináns, hiszen a fejlődési fokozatok 

időben és térben eltérő intenzitással hatnak. Az új regionalizmus a globalizáció kihívásaira adott válasz mellett – 

amennyiben az „új‖ és a „régi‖ regionalizmus közötti különbségeket kívánjuk megragadni – az alábbi 

területekre célszerű koncentrálnunk. 

1. Kormányzat, vagy kormányzás feladata: míg a régi értelmezésben a kormányzatra terelődött a hangsúly, az új 

felfogás a kormányzásra, azaz a korábbi hierarchizált forma helyett a horizontális, a gazdaság, a civil társadalom 

és egyéb aktorok közötti együttműködésre helyezte a hangsúlyt. 

2. Folyamat, vagy struktúra: a régi értelmezésben a hangsúly a döntéshozatalra, a hatóságok feladataira 

koncentrált, ezzel szemben az új értelmezés középpontjában a stratégiai gondolkodásmód áll. 

3. Nyitott, vagy zárt: a „régi‖ regionalizmus értelmezésben a határkijelölés állt a középpontban. A régiókat 

határok választották el egymástól, zárt rendszeren belül vizsgálták a helyi (regionális) gazdaság működését, a 

                                                           
17A régiókra úgy tekinthetünk, mint területi határokkal rendelkező társadalmi konstrukciókra… a regionalizmus társadalmi, gazdasági és 
politikai tartalma a politikai folyamatoknak megfelelően változik. (Faragó, 2004) 
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munkaerőpiac alakulását. A régió a régi értelmezés szerint zárt egység volt. Az új felfogás ezzel szemben a 

szimbolikus és létező határok megszűnésével számol megkönnyítvén az egyes ágazatok közötti együttműködést. 

4. Együttműködés, vagy koordináció: a hagyományos felfogás az együttműködést helyezte középpontba. Az 

infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatások megszervezése általában felülről szervezett együttműködést követelt. 

Ezzel szemben a koordináció egymással egyenlő partnerek szabad akaratából, saját érdekeik 

figyelembevételével megvalósítható közös tevékenysége. 

5. Bizalom, vagy elszámoltathatóság: a regionalizmus régi felfogása az elszámoltathatóságot kiemelt fontosságú 

feladatnak tekintette. Az új értelmezés a regionális (vagy helyi) érdekek előtérbe helyezésére teszi a hangsúlyt. 

Az érdekek kifejeződésének alapja pedig a bizalom. 

Az új regionalizmus irányzata új értelmezést adott a regionalizmus és regionalizáció fogalmának is. 

Regionalizmus alatt ötletek, értékek olyan halmazát értik, melyek közösen vezetnek ahhoz a célhoz, mely 

magába foglalja a béke, biztonság, vagyon, fejlődés megteremtését, fenntartását, szétosztását egy régión belül. 

Ezzel szemben a regionalizáció ebben az olvasatban a viszonylagos több-nemzetűségből kiinduló változás 

kifejlesztése, egy dinamikusan növekvő együttműködés az egyensúly, összetartás, összefüggés és önazonosság 

felé – ezek lehetnek például a kultúra, biztonság, gazdasági fejlődés – egyazon földrajzi területen belül. 

Winfried Lang is megkísérelte megalkotni a regionalizmus pragmatikus definícióját. (Éger, 2000) Lang 

értelmezése szerint három féle regionalizmusról (föderalizmusról) beszélhetünk: 

1./ Időrendben leghamarabb a nemzeti keretű regionalizmus jelentkezett, s ennek két formája létezik 

a./ Föderalizmus, amely alulról építkező regionalizmusnak is neveznek. Erős történelmi előzményekre épül a 

regionalizmus (Németország). A nemzeti egység kialakulása többnyire csak késve következett be, s az 

országrész elkülönültségének tudata napjainkig erős maradt. 

b./ Decentralizált állam, ahol a regionalizmust egy alapvető állami funkciómegosztás hívta életre. Ezt a típust 

felülről építkező regionalizmusnak nevezzük. (Franciaország, Belgium, illetve magyar vármegyerendszer). 

2./Határokon átnyúló (transznacionális) regionalizmus, ’70 évektől. Ma már csaknem száz CBC-régió, vagy 

Eurorégió működik a kontinensen, s igyekszik csökkenteni a határok elválsztó szerepét. A transznacionális 

(határokon átnyúló) regionalizmus egyes kulturálisan, vagy gazdaságilag egységes földrajzi térségek esete. Ezek 

zavartalan fejlődését célozza a „Régiók Európája‖ – eszme, amely egyben alternatívája a nemzetállami 

gondolkodás inspirálta De Gaulle-féle „hazánk Európájának‖. A dilemma különösen szembetűnő a határrégiók 

esetében; ezek egyrészt a centralizációs politikával legalább részben emancipálódni szeretnének, másrészt 

gyakran szükségük van a centralizáció áldásaira is a határ-periféria okozta hátrányok leküzdéséhez. 

3./Az európai regionalizmus legfejlettebb típusát a nemzetközi regionalizmus képviseli, s elsődlegesen az állami 

feladatok átvételét, ill. az Európai Unió intézményei számára való átruházását jelenti. 

A kormánykoalíció tagja, az Északi Liga Észak-Olaszország önállóságáért küzd (2011) 

 

Forrás: Al Jazeera 

Sagan értelmezése szerint az új regionalizmus az állam, a civil társadalom és a globalizáció által diktált új 

fejlődési modell következtében létrejövő válaszlépésként definiálható. A politika és a gazdaság irányából érkező 

impulzusokra és kihívásokra a lokális és állami szint között elhelyezkedő mezo-szint felértékelődése, amely 

együtt jár a régiók új feladatokkal való felruházásával, illetve a többszintű kormányzás elvével. Ez a törekvés 

együtt jár az Európai Unió „osztott szuverenitás‖ elvével, amikor is a nemzetállami kompetenciák egy részét az 

Európai Unió nemzetek feletti intézményeire ruházták rá. Maga az osztott szuverenitás eszméje távlatokat 

nyitott a mikrorégiók számára. Lehetőségeik nyíltak, hogy tárgyalásokat folytassanak a nemzetállamokkal, hogy 

azok jogainak és kötelezettségeinek egy részét átruházzák rájuk. A nemzetek fölötti intézmények ugyancsak 

népszerűsítették és támogatták a „Régiók Európája‖ gondolatot, és ilyen módon erősítették a 

„mikroregionalizmust‖. A regionalizmus mint elméleti kategória nem más, mint egy embercsoportnak egy-egy 

tájegységhez mint földrajzi kerethez való kötődése18 (Sagan, 2007). 

                                                           
18Ez az elkülönülés igen széles skálán mozog; a nyelvi-kulturális autonómiától egészen az elszakadásig, illetve a saját szuverenitás 
kivívásáig terjed. 
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Grúber a regionalizmusnak három aspektusát különbözteti meg; etnokulturális, politikai és gazdasági. 

Etnokulturális regionalizmus fogalma alatt annak a folyamatnak a betetőzését érti, mely a nemzetállamok 

lakosságának a helyi demokráciáért és a döntéshozatal decentralizálásáért folytatott politikai kampányok és 

politikai paradigma részeként meghatározni kívánják magukat az egyes etnoregionális csoportok a 

soknemzetiségű állammal szemben (Grúber, 2002). Azzal az állammal szemben, ahol ők esetleg a lakosság 

kisebbségét képezik, de helyi vagy regionális szinten sokszor többséget is alkotnak. Regionalista mozgalmaik 

révén hadjáratot folytathatnak az anyanyelvű kultúráért és oktatásért, nagyobb politikai autonómiáért regionális 

és helyi szinten, illetve a nemzetállam homogenizáló hatásai ellen. Az etnokulturális regionalizmus 

megkérdőjelezi az állampolgárság régi meghatározását, mint az állam tevékenységében való részvételnek tisztán 

politikai természetére utaló fogalmat is. A történelmi, politikai tapasztalatok – utal rá Grúber – arra enged 

következtetni, hogy az etnokulturális mozgalmak radikalizálódása nagymértékben függ attól, hogy az illető 

többnemzetiségű állam milyen mértékben fogadja el a regionalizáció elvét. Az európai regionalizmusokban az 

etnokulturális motívumok a legtöbb esetben területi decentralizációs követelésekkel egészülnek ki – a 

regionalizmus politikai aspektusa – azaz a nyelvi, kulturális és oktatási célok mellett a nemzetiségek területi 

önkormányzatot kérnek. 

Míg az etnokulturális és a politikai regionalizmus többnyire együttjáró, egymást kiegészítő fogalmak, a 

gazdasági regionalizmus nem szükségszerű velejárója az előző kettőnek. A gazdasági regionalizmus hátterében 

álló okok eltérőek lehetnek. Néhány európai régió azért határozza meg magát régióként, hogy többletforráshoz 

jusson az EU strukturális és kohéziós alapjaiból. Adott esetben maga az Európai Unió várja el egy-egy 

területtől, hogy régiót alkosson és bekapcsolódhasson pl. CBC programokba. (Grúber, 2002) Időnként ezek a 

mozgalmak, még ha nem is rendelkeznek a regionalizmus etnokulturális aspektusával, mesterséges 

etnokulturális identitást próbálnak fölépíteni.19 

                                                           
19Ld. Lombard Liga és Padánia esetét, illetve azokat a kísérleteket, melyek a történelmi múltban keresnek fogódzókat a nemzeti identitás 
kialakulásához/ kialakításához! 
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3. fejezet - AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A 
RÉGIÓK – REGIONÁLIS 
KAPCSOLATOK EURÓPÁBAN 

Tuka Ágnes 

1. Szubnacionális szintek együttműködése Európában 

Közismert tény, hogy az európai országok eltérő történelme, fejlődési folyamatai a centralizált államtól a 

regionális (tartományi) föderációig nagyon sok variációt teremtett meg az adott társadalom irányítása érdekében. 

A modern kor fejlődésének eredménye, hogy a helyi, lokális és középszintű önkormányzatok saját lehetőségeik 

jobb kihasználása, az érdekérvényesítés javítása, tapasztalatszerzés stb. érdekében együttműködésre törekedtek. 

Természetesen ezek a lépések történelmi hagyományokra is épültek, gondoljunk csak a középkor egyik 

legbefolyásosabb „hálózatára‖ a Hanza Szövetségre.1 A napjainkban is működő szervezetek közül a leghosszabb 

történelmi múltja a Helyi Hatóságok Nemzetközi Egyesületének (IULA) van, amely 1913-tól igyekezett 

formális kapcsolatokat kiépíteni a szubnacionális szintek között nemcsak Európában. 

A második világháború után elemi erővel tört fel az európai polgárok és a politikai elitek között az 

együttműködés igénye. Ez számtalan – határokon átnyúló – civil szervezet megalakulásához vezetett, majd 

integrációs célokat megfogalmazó, nemzetközi szerződésekkel szabályozott formákat öltött. Így jöttek létre a 

Benelux Unió, az Európa Tanács, az Európai Szén- és Acélközösség, majd az Európai Gazdasági Közösség és 

az Európai Szabadkereskedelmi Társulás. Ebbe a sorba illeszkedik a területi, lokális transznacionális 

kapcsolatépítés is, amelyek közül bemutatjuk a napjainkban is fontos szerepet játszó szervezeteket. 

2. Elméleti kérdések 

Európában az utóbbi három évtizedben elméleti viták bontakoztak ki a globalizáció hatásairól és az erre 

válaszként is értelmezhető legjelentősebb transznacionális integráció, az Európai Unió szerepéről, funkcióiról, 

működéséről. Ezek közül ebben a részben megvizsgálunk három olyan elméleti kérdést, amelyek a 

szubnacionális együttműködést elősegítő szervezetek tevékenységét dominánsan meghatározzák. Tudva azt, 

hogy a kötet más részeinél is előkerülnek a kategóriák, mégsem tartjuk feleslegesnek az áttekintésüket, hiszen ez 

is mutatja, milyen sokféle interpretáció lehetséges. 

Az európai integráció története 50 percben 

 

Forrás: EU – Európai Bizottság 

2.1. Többszintű kormányzás (MLG – multilevel governance) 

Az Európai Unió a történelem legsajátosabb integrációja: nemzetállamok mondtak le szuverenitásuk egy 

részéről az együttműködés érdekében. A több mint 50 éves fejlődés eredménye a szupranacionális – 

kormányközi – szubnacionális intézmények sajátos szimbiózisa. 

A kormányzat és kormányzás kategóriát sokáig szinonimaként használták, és a nemzetállami szinten még ma is 

találkozunk ezzel a felfogással. A demokratikus rendszerek megerősödése, a civil társadalom térnyerése, az 

érdekképviseletek megnövekedett befolyása felvetette azt a kérdést, milyen tényezők játszanak szerepet a 

kormányzásban, mennyire függnek a döntések a kormányzattól. A föderatív berendezkedésű államok esetében 

régóta vizsgálják a hatalommegosztás elemzésekor a különböző szintű kormányzatok egymásra hatását, 

kompetenciáik megosztását. A kormányzat szerintünk a végrehajtó hatalom megtestesítője, de olyan hatalmi 

központ is egyben, amelyik a döntések előkészítésében, a különös döntések meghozatalában szerepet játszik, 

nemcsak a végrehajtásban és az ellenőrzésben. A kormányzás az a módszer, tevékenység, ahogyan az 

                                                           
1A ’80-as években újraszerveződő szövetség honlapja: http://www.hanse.org/de/die_hanse - jelenleg 16 ország és tartomány 176 városát 
tömöríti. 

http://www.hanse.org/de/die_hanse
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alternatívák közötti választás, a cselekvés történik. A kormányzás kategóriája a szabályozás formális metódusa 

mellett tartalmazza a nem intézményesült, illetve decentralizált formákat is. Ezek együttese a „nyitott 

koordináció módszere‖. Ezt a formát, mint kívánatosat Jean Monnet, az integráció egyik atyja már 1973-ban 

javasolta. Ennek nyomán a tagállamok kormányfőinek csúcsértekezlete hangsúlyozta, hogy a modernizáció új 

stratégiája alapján létre kell hozni az előretervező kormányzást, ami csökkenti Európa technológiai, gazdasági és 

szociális hátrányát. Az Európai Tanács – az állam-és kormányfők csúcstalálkozói – részben ezt a funkciót 

próbálja betölteni. Ugyanakkor a tényleges kormányzás az Európai Bizottság kezdeményezése nyomán 

lehetséges csak, amelyben az Európai Parlamenttel együtt dönt Európai Unió Tanácsa. Ezt a folyamatot 

értelmezte az Európai Bizottság a 2001-ben elkészített „Fehér könyv az európai kormányzás reformjáról‖ című 

tanulmányában. Ebben a többszektorúság és a többszintűség vizsgálatával próbált koherens koncepciót 

felvázolni, mivel az Európai Unióban még ma sincs közös szuverén hatalom. Értelmezése szerint: „a 

„kormányzás‖ fogalma szabályokat, folyamatokat és viselkedéseket jelent. A dokumentum szerint a kormányzás 

öt pillére – a nyitottság, a részvétel, a felelősség, a hatékonyság és a koherencia –, mivel a kormányzást, mint a 

„hatalom erkölcstanát‖, „az irányítás művészetét‖ értelmezték.2 

Az elmúlt évtized alatt két – egymásnak is ellentmondó – folyamatot figyelhetünk meg. Egyrészt az Unió 

tagállamainak száma 27-re emelkedett, aminek következtében az egyeztetési folyamat bonyolultabbá és 

lassabbá is vált. A kormányok szerepe, alkuképessége és kompromisszum-kézsége még fontosabb tényező. 

Másrészt a Lisszaboni Szerződés életbe lépése újabb területeken erősítette meg az integrációt: a közösségi 

jogszabályalkotásban az együttdöntési eljárás és minősített többségi szavazás3 vált általánossá. 2012 márciusától 

egy millió állampolgár kezdeményezhet közösségi jogszabálytervezeteket. A Lisszaboni Szerződés szerint az 

uniós intézmények kötelesek rendszeres párbeszédet folytatni a különböző érdekképviseleti szervekkel és a civil 

társadalommal, illetve speciális kapcsolatokat kell kiépíteniük az egyházakkal és világnézeti szervezetekkel. 

Természetesen az Unió csak olyan jogalkotási hatáskörrel rendelkezik, amely a tagállami hatáskörök egy 

részének átruházása eredményeképpen alakult ki. Ezt a „korlátozott hatáskörök‖ elméleteként interpretálják, 

azaz az Európai Unió csak a szerződésekben megjelölt célok érdekében bocsáthat ki jogi aktust. Ez az elv a 

gyakorlatban mégsem egyértelmű, mivel a szerződések un. keretszerződések, ezért ezek értelmezése, illetve a 

belőlük levezetett döntési eljárások állandóan módosulnak. 

Ezt az állandó változást segít megérteni a többszintű kormányzás elmélete, jól tükrözve az átmenetiséget. 

Egyrészt ebben a rendszerben érthető marad a nemzetállami szint jelenlegi dominanciája, hiszen nem 

kérdőjelezi meg a tagállamok kormányainak kompetenciáit, ugyanakkor érzékelhetővé válik az államok 

módosuló szerepe: a kölcsönös függőség részint a globalizált világ többi szereplőjétől, részint a szubnacionális 

és nem kormányzati szervektől. 

Másrészt az integráció a kooperáló, sokszereplős, nem hierarchikus döntési terek eredménye. 

Harmadrészt konszenzusra kényszerített együttműködési forma, amely elsajátítása új típusú politikai kultúrát 

igényel. Ennek gyakorlása különösen a kelet-közép-európai országok állampolgárai és politikai elitjei számára 

jelent nehéz feladatot. 

Negyedrészt a szupranacionális intézmények szerepe óhatatlanul tovább növekszik, hiszen a közösségi politikák 

szintjén tényleg érvényesülő spill-over hatás, illetve a globalizációs kihívások – a 21. században a biztonság 

teljesen új értelmet kapó jelenségeire adható válaszok – újabb és újabb területeket (pl. környezetvédelem, 

terrorizmus elleni harc) vonnak közösségi döntés hatáskörébe. 

Ötödrészt hozzájárul, hogy értelmezni tudjuk a vertikális és horizontális formális és informális hálózatok 

ugrásszerű növekedésének okait. 

Hatodrészt alkalmas arra, hogy a döntés előkészítésben és folyamatában felismerhető átalakulásokat kövesse. 

A többszintű kormányzás, mint az Unió működését magyarázó kategória akkor jelent meg, amikor egyértelmű 

lett a szubnacionális szintek – régiók, tartományok – igénye a közösségi döntések befolyásolására a 80-as 

évtized utolsó harmadában. Az 1993-ban életbe lépett Maastrichti Szerződés létrehozta a konzultációs joggal 

rendelkező Régiók Bizottságát és meghirdette a szubszidiaritás elvét. 

                                                           
2http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0428fr01.pdf 
3E két módszer alkalmazása választja el az Uniót más nemzetközi szervezetektől, hiszen itt a döntéssel egyet nem értő tagállamnak is 

kötelező a végrehajtás, ha véleményével kisebbségben marad, illetve a Parlamentnek vétó joga van, a miniszterek tanácsának döntéseit – 
ami a kormányközi szintet jelenti – megakadályoz hatja 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0428fr01.pdf
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Napjainkra a regionális szintek befolyása – talán időszakosan –visszaszorult. A 11 új tagállam régiói nem 

tudnak aktívan részt venni a közösségi döntések előkészítésében. Hiszen vagy túl kicsik az országok a 

regionalizálódáshoz, vagy nincsenek politikai felhatalmazással rendelkező, gazdasági értelemben életképes 

régióik. 

Éppen ezért – véleményem szerint – napjainkban sokkal inkább beszélhetünk több pólusú kormányzásról. Ezt a 

Lisszaboni Szerződéshez csatolt jegyzőkönyv még azzal is megerősítette, hogy a nemzeti parlamenteket jobban 

bevonta az uniós döntéshozatalba. Ez a tagállami szint erősödésének kedvez, azonban az Európai Tanács elnöke 

funkciójának létrehozása, illetve a kül- és biztonságpolitikai főképviselő pozíciójának jelentős növelése a 

szupranacionális szintet segíti. A helyzetet egyértelműen bonyolítja, hogy a 2008-2009-es pénzügyi és 

gazdasági válság nyomán háttérbe szorult a neoliberális piacgazdaság és ezzel együtt a minimalizált állam 

eszméje és teret nyert a beavatkozó erős állam koncepciója. 

2.2. Hálózatosodás 

A hálózatosodás jelensége tulajdonképpen a „governance‖ struktúra részét képezi. 

A problémát sajátos aspektusból vizsgálhatjuk napjainkban, a téma magyar nyelvű egyik bemutatását Kovács 

Laura végezte el (Kovács, 2009:103-105). A politikatudományban széleskörű szakirodalom tárgyát képezi a 

hálózatosodás, amelyben már elkülönült a közpolitikai hálózatok vizsgálata. Heclo és Widlavsky amerikai 

politológusok, közös tanulmányukban felhívták a figyelmet a civilek és a politikusok között kialakuló hálózatok 

fontosságára, továbbá Heclotól származik az egycélú hálózatok („issue networks‖) fogalmának meghatározása 

is, amely sok nagybefolyású és marginális szereplő laza szerveződését jelenti. A következő áramlat a 

hálózatosodás tanulmányozásában, annak európai trendjeire vonatkozott, amelyben már a kormányzatok közti 

kapcsolatrendszerek kerültek a vizsgálódás középpontjába. Nagy hangsúlyt kapott az a feltevés, hogy a 

politikaalkotás és annak kivitelezése számos résztvevő közti komplex együttműködést, koordinációt és 

tárgyalásos mechanizmust igénylő folyamat. A hálózatosodás későbbi irányzata a helyi közösség kutatásokból 

nőtte ki magát, melyben főként a politika társadalmi dimenzióinak vizsgálata kapott szerepet. (Ansell, 2006) 

Fent említett megközelítések egyöntetűen kiemelik, hogy a politikai struktúra és folyamat rendkívül 

differenciált, résztvevők széles körét foglalja magába, ebből adódóan célszerű a résztvevőknek 

összekapcsolódni közös érdekeik mentén, egy adott közpolitikai tárgykörben. Rhodes megkülönbözteti az 

„egycélú hálózatokat‖ a „közpolitikai közösségektől‖. Az utóbbit sajátosságai: 

• a tagság tartós és szoros kapcsolata, 

• erőteljes integráltsága, 

• vertikális egymásrautaltsága. 

Ő az, aki a „hatalom-függőség‖ perspektívájának körülírásával megalapozza azt a gondolkodási keretet, amely 

magyarázatot nyújt arra, miért és hogyan alakulnak hálózatok, miképpen működnek. (Ansell, 2006) 

A városhálózatok intézménye összekapcsolódik a policentrikus gondolkodásmóddal. A városhálózati 

együttműködésben a pontszerűen elhelyezkedő városok közötti kapcsolatokon van a hangsúly, az ilyen 

együttműködési formákban nincs helye a város és környéke viszonylatnak. A városhálózatok azonban nem 

csupán városi önkormányzatok, közszereplők együttműködését jelentik, hanem governance típusú partnerségi 

kooperációkat takarnak. A szakemberek azonban hangsúlyozzák, hogy mindvégig az önkormányzatoknak kell a 

célmeghatározó tényezőnek maradnia. (Somlyódyné Pfeil Edit, 2008) 

A hálózatok alapja a közös érdekeltség fel- és elismerése. A hálózat létrehozói között születhetnek formális 

megállapodások, és akár egy lobby csoport jellemzőit is magukra ölthetik. Más kezdeményezések a funkcionális 

érdekeket helyezik előtérbe. Nem mindegyik hálózat követi, az ún. „bottom up‖, alulról felfelé történő 

építkezést, az Európai Unió Bizottsága például kifejezetten támogatja a hálózatok létrehozását, valamint azt, 

hogy egymással összekapcsolódva vegyenek részt a Közösségi Kezdeményezésekben. A hálózatok 

megmutatják, hogy a helyi önkormányzatok miként kapcsolódnak be számos működési területen, folytatnak 

eszmecserét az európai politikák befolyásolási lehetőségeit keresve.(Erre jó nemzetközi példa az ENSZ-Habitat 

szerveződés.4) 

                                                           
4http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=1 

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=1
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Az OECD is nagy figyelmet fordít a hálózatosodás illetve a partnerség különböző jelenségeinek 

tanulmányozására. Ennek egyik eredménye, hogy 1999-2003 között az OECD egy mélyreható tanulmányt 

folytatott a területi alapú partnerséggel kapcsolatban, amely 14 ország tapasztalatai alapján készült. Az első 

eredményt 2001-ben publikálták „Helyi partnerség a jobb kormányzásért‖5 címmel. Kimutatták, hogy a 

partnerség jelentős hatást gyakorolhat a helyi kormányzásra, olyan hosszan, amilyen hosszan a partnerek 

biztosítani tudják tevékenységük elvégzését. (World Assembly of Cities and Local Authorities, Final 

declaration, 1999) Az OECD LEED elnevezésű fórumát a partnerségről és a helyi kormányzásról 2004 

szeptemberében hozták létre az ausztriai, Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium támogatásával. A 

fórum – az OECD helyi partnerségekről szóló tanulmánya alapján – szaktudáson, valamint kialakult 

hálózatokon alapul. Lehetőséget teremt a világszerte kialakult partnerségek tapasztalatcseréjére. Napjainkban a 

fórum 1600 tagot számlál, 45 országból. Bármely olyan intézmény vagy szervezet a tagjává válhat, amely 

magában foglalja a terület alapú partnerségi menedzsmentet. A fórum törekvése hogy optimalizálja a 

partnerségek és más kormányzási formák közreműködését a helyi gazdaság és foglalkoztatás fejlesztésében, 

valamint a politikák hatékonyságában. A partnerséget a következőképpen definiálja a fórum: „a területi-alapú 

partnerség a kormányzás jobbá tételének eszköze‖.6 Arra törekszik, hogy javítsa a politikai együttműködést 

valamint adaptálja a helyi viszonyokhoz, célravezetőbbé teszi a programok meghatározását a civil társadalom 

bevonásával a stratégiai tervezés feladatába a széleskörű részvételi demokrácia segítségével, serkentve ezzel a 

helyi projektekben való közös részvételt, támogatva a közpolitikák iránti nagyobb elégedettséget. (LEED Forum 

on Partnerships and Local Governance) 

2.3. Szubszidiaritás 

A szubszidiaritás elve – mint Dusan Sidjanski 1992-ben megjelent művében7 rámutatott – jelentős általános 

kategória, amelyre vonatkozó első értelmezések és normák már a filozófus Arisztotelésznél és Aquinói Szent 

Tamásnál megtalálhatók. A kategória a XVI. századtól egyházi dokumentumokban is megjelent, egyrészt a 

kálvinista 1571-es emdeni szinódus már utalt rá, másrészt – a későbbi évszázadokban – a pápai enciklikákban is 

megtaláljuk. XII. Leó pápa a „Rerum novarum‖ enciklikájában olvasható a kisegítés elve.8 XI. Pius a 

„Quadragesimo Anno‖-ban 1931 májusában így magyarázta ezt a kifejezést: „Ahogyan jogtalan az egyénektől 

elvenni és a közösségre bízni azt, amit saját erejükkel és igyekezetükkel el tudnak végezni, ugyanúgy jogtalan 

átadni egy nagyobb és magasabb szintű közösségnek azt, amit a kisebb és alacsonyabb szintű közösségek is el 

tudnak látni. Mindez egyszersmind a társadalom helyes rendjének felforgatása és súlyos megkárosítása. A 

társadalom bármiféle közbeavatkozásának természetes célja ugyanis a társadalmi test tagjainak támogatásának 

kisegítése formájában, nem pedig azok elnyomása és beolvasztása.‖ (Finta, 2006:47) 

A 19. században különböző felhasználása vált közismertté, ám igazán jelentős gyakorlati magyarázatát 

Proudhon adta a helvét konföderáció, azaz Svájc berendezkedésének leírásakor. A politikai értelmezés sajátos 

formáját találjuk pl. Denis de Rougemont-nál az 1930-as években, aki az egyik legjelentősebb gondolkodója és 

kezdeményezője a föderális Európának. Szerinte ez az elv privilegizált helyet kell, hogy elfoglaljon a modern 

társadalmakban, a humanizált individuum változó szerepére sajátos reflexiót jelent. A 20. században elsősorban 

a föderatív államok berendezkedésének kompetencia-vizsgálatainál alkalmazzák ezt a kategóriát, elemezve a 

központi, illetve a tartományi vagy regionális döntéshozatali struktúrák viszonyát, a kooperatív 

együttműködésre kényszerítés eszközeit, lehetőségeit. 

A szubszidiaritás előtérbe kerülése szorosan kötődik az integráció mélyítéséhez. Bár először hivatalosan 1975-

ben az Európai Bizottság – az Európai Unió jövőjével foglalkozó – Tanács számára készített véleményében 

említette meg a kifejezést, valódi vita az Európai Parlament 1984-es, közösségi alkotmányra vonatkozó javaslata 

után bontakozott ki a szubszidiaritás értelmezéséről. Hiszen a tagállamok és régiók saját kompetenciáik 

védelmére, illetve a brüsszeli „eurobürokrácia‖ túlerősödése miatti félelmükben fordultak ehhez az elvhez. Az 

Egységes Európai Okmány csak a környezetvédelemmel hozta kapcsolatba, míg az 1989-es Szociális Chartában 

már nagy hangsúllyal megjelent (Finta, 2006:48). A Maastrichti Szerződés emelte az alapvető elvek közé a 

szubszidiaritást, a dokumentumban többször említve. A kifejezés értelmezését nem segíti elő, hogy a szerződés 

nem teljesen egyértelműen fogalmaz. A preambulumban az szerepel, hogy a szubszidiaritás elvének 

megfelelően a döntéseket az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg, azaz itt független 

                                                           
5http://www.oecd.org/document/59/0,3343,en_2649_34455_33834555_1_1_1_1,00.html 
6http://www.oecd.org/document/22/0,3343,en_2649_34455_20743766_1_1_1_1,00.html 
7Dusan Sidjanski: L’avenir fédéraliste de l’Europe. Puf, Genf 1992. 302-303. 
8Itt jelent meg a fordításban a „kisegítés‖ kifejezés, amely azonban – szerintem – nem fedi azt a bonyolult tartalmat, ahogyan napjainkban 
értelmezzük. Bár nyelvészeti és etimológiai vitákba nem szeretnék bocsátkozni, de a magyar szakirodalomban fellelhető a „helyénvalóság‖ 

kifejezés is a szubszidiaritás helyett. Nagyon fontos és az európai identitást is elősegítheti, ha az uniós szakzsargont megpróbáljuk 

visszaszorítani még az elemzéseknél is, de ez a második „magyarítás‖ sem tudott megfelelően teret nyerni, részint kissé idegenül ható 
szóösszetétele miatt, részint ez sem képes teljesen lefedni a kifejezés tartalmát. 

http://www.oecd.org/document/59/0,3343,en_2649_34455_33834555_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/22/0,3343,en_2649_34455_20743766_1_1_1_1,00.html
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az unió vagy tagállamok berendezkedésétől a döntési szint. 3B cikkely szerint viszont „A Közösség az e 

szerződésben ráruházott hatáskörök és a számára kijelölt célkitűzések keretein belül jár el….a szubszidiaritás 

elvének megfelelően a Közösség csak akkor és annyiban jár el, amennyiben a tervezett intézkedések céljait a 

tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani…‖9 E cikkely szerint – szeretnénk aláhúzni – a tagállami szint 

került megnevezésre, amely szűkítés a korábbi szöveghez képest. Ennek következtében is folytatódott a vita 

erről a fontos elvről és adott lehetőséget a jelentősen eltérő értelmezésre – ezt tekintem egyben a téma második 

szintjének. Addig, míg a brit kormány egyértelműen a nemzeti szint elsődlegességét hangsúlyozta a brüsszeli 

transznacionális intézményekkel szemben, a föderatív államok régiói, tartományai saját megerősödő 

érdekérvényesítési lehetőségeiket látták a kategória közösségi elvként való elfogadásában. A 

szerződésmódosítások napjainkig sem adnak teljesen egyértelmű értelmezést, bár már magyarázó jegyzőkönyv 

is született „A szubszidiaritás és arányosság elvének alkalmazásáról‖ (Lisszaboni Szerződés 2. jegyzőkönyv). A 

LSz. 5.(1) cikke szerint „Az Unió hatásköreinek elhatárolására a hatáskör-átruházás elve az irányadó. Az uniós 

hatáskörök gyakorlására a szubszdiaritás és az arányosság elve az irányadó‖. Az 5.(3) cikkely szerint „A 

szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak a kizárólagos hatáskörébe, az 

Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedések céljait a tagállamok sem 

központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett 

intézkedések terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.‖ Ez az a kérdés, ami azóta 

is újra és újra felmerül: a 27 tagállam esetében egyértelműen és pontosan meghatározhatók-e azok a területek és 

problémák, amelyek csak uniós szinten megoldhatók?! 

2.4. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK: 

1. Milyen sajátosságai vannak a többszintű kormányzásnak a föderatív államok esetében? 

2. Mióta vizsgálják az Európai Uniót, mint a többpólusú kormányzás lehetséges megvalósítóját? 

3. Miért nem használjuk a „kisegítés‖ kifejezést a szubszidiaritás helyett? 

3. Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR – 
Council of European Municipalities and Regions) 

 

1951 januárjában, Genovában 60 európai polgármester10 alapította meg az Európai Települések Tanácsát. Ez a 

legrégebbi európai területi közösségeket összefogó szervezet. 1953-ban Versailles-ban fogadták el a „Községi 

szabadságjogok európai kartáját‖, amely inspirálta az Európa Tanács helyi autonómiáról szóló kartáját. 1984-

ben a régiók előtt is megnyitották a „kapukat‖, így alakult át a Tanács (rövidítésnél CEM-ből CEMR-re). 1990-

ben vált az IULA tagjává, amely 2004-től Egyesült Városok és Helyi Önkormányzatok Világszervezet (UCLG) 

nevet viseli. Napjainkra a legnagyobb ernyőszervezetté vált, amelyben 39 országból 53 nemzeti szintű 

tagszervezet 100 ezer helyi és regionális önkormányzatot tömörít. 

Megalakításától kezdve a CEM célja az, hogy a demokráciára és a regionális és lokális autonómiára épüljön az 

egységes Európa. Tagjai már 1951-ben javaslatot tettek a városaik új típusú együttműködésének kialakítására, a 

„testvérvárosi‖ kapcsolatok kiépítésére. 1988-ban aktív részesei voltak annak a kezdeményezésnek, amely 

eredményeként új közösségi alap született a polgárosodás és testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében. 

                                                           
9Az európai integráció alapszerződései. Szerk.: Fazekas Judit. KJK Kerszöv. 2001. I. köt. 23. o. 
10Az alapítók Franciaországból, az NSZK-ból, Olaszországból, a Benelux államokból és Svájcból érkeztek az egyeztetésre. 
http://www.ccre.org/docs/CEMR_Welcome_Pack.FR.pdf 

http://www.ccre.org/docs/CEMR_Welcome_Pack.FR.pdf
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Napjainkra a CEMR európai együttműködés megvalósítására törekszik a regionális, helyi önkormányzatok 

között, amely lehetővé teszi a közös álláspont kialakítását elsősorban a regionális politika, a közlekedés, a 

környezetvédelem, az európai kormányzás és az esélyegyenlőség ügyeiben. Az állásfoglalásaival igyekszik 

befolyásolni az Európai Unió jogszabályalkotását. Tevékenysége szemináriumok, konferenciák szervezése, 

hírlevél kibocsájtása. 2008-tól internetes oldalt működtet, amely a testvérvárosi kapcsolatokat mutatja be.11 

Frédéric Vallier, az Európai Települések és Régiók Tanácsa főtitkára 

 

Forrás: EU 

Az Európai Települések és Régiók Tanácsa az Európai Unió tanácsadó testületének, Régiók Bizottságának12 

legfontosabb lobbi szervezete, sok közös képviselő tevékenykedik mindkét szervezetben. A CEMR 

együttműködik más európai önkormányzati szervezetekkel és hálózatokkal annak érdekében, hogy közös 

politikai platformok és állásfoglalások jöhessenek létre. Magyarországról két bejelentett tag szervezet 

tevékenykedik az Európai Települések és Régiók Tanácsában, a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekvédelmi Szövetsége. (Kovács, 2009) 

A CEMR Fehér Könyvében13 a következőt emeli ki: az európai kormányzás magában foglalja a különböző 

kormányzati és nem kormányzati szintek közti kapcsolatok teljes hálózatát. Ennek következtében bármely 

rendszer, amely hálózatot kíván kialakítani a hatékonyság, az átláthatóság érdekében, támaszkodhat, a 

demokratikus kormányzatokból összetevődő többszintű kormányzás intézményére. Elmondható, hogy az 

európai regionális és helyi önkormányzatok többsége már hálózatokba szerveződött, akár földrajzi 

elhelyezkedésük, akár gazdasági, kulturális jellemzőik alapján, melyek összeköttetést biztosítanak számukra az 

Unió intézményeivel. Ezt jól igazolja, hogy a CEMR véleményt alkot minden olyan témáról, amelyről az 

Európai Unión belül dokumentum születik és érinti a szubnacionális döntéshozatali rendszert. Ha csak az 2011-

es évben elfogadott dokumentumait vizsgáljuk, akkor is a következő témákkal találkozunk: 

• a kohéziós politika jövője, 

• a városok rekonstrukciós uniós tervei, 

• a munkaidő irányelv módosítása, 

• az egységes közös piac jövője és a környezetvédelem, 

• az EU közbeszerzési politikájának módosítása.14 

Jelenleg Stuttgart polgármestere a vezetője a CEMR-nek és 20 tagú stáb koordinálja a tevékenységeket. 

A szervezet évi 2 millió EUR-ból gazdálkodik. Az összeg picit több mint 10%-a az Európai Bizottság 

költségvetéséből származik, a többi a tagdíjakból jön össze.15 Havonta három rendezvényt, tanácskozást 

szerveznek, többségében Brüsszelben, de abban az országban is gyakran, amelyik az adott félévben az Európai 

Unió elnöke.16 

Az Európa Tanács szerepe a helyi és regionális önkormányzatok kapcsolatainak kiépítésében 

Az Európa Tanács létrehozása az első jelentős kezdeményezés volt az európai (illetve már csak nyugat-európai) 

új típusú együttműködés érdekében. Alapokmánya 1949. május 5-én került aláírásra Londonban. Az Európa 

Tanács célja, hogy szervezeti együttműködést teremtsen azoknak az eszméknek és elveknek a védelme 

érdekében, amelyek a plurális demokrácia alapján a gazdasági és szociális előrehaladást szolgálják. 

Legfontosabb intézményének, a Parlamenti Közgyűlésének tagjait a tagállamok parlamentjei választják, vagy 

nevezik ki, akik kezdetektől az európaiság szellemében nem nemzetek szerinti formában, hanem politikai 

identitás alapján tevékenykednek. Ők fogadják el azokat a dokumentumokat, amelyek nyomán „Európa 

lelkiismeretévé‖ vált a strasbourgi „Népek palotája‖. Jelenleg 47 tagállama 800 millió polgárt fűz össze. 
                                                           
11A testvérkapcsolati mozgalom 1945 után indult és azok között a városok között épült ki először, amelyek a háborúban 

http://www.twinning.org/hu/page/a-testv%C3%A9rkapcsolatok-t%C3%B6rt%C3%A9nete-t%C3%B6rt%C3%A9nelem.html 
12A Régiók Bizottságát külön fejezetben tárgyaljuk. 
13http://ec.europa.eu/governance/cemr_declaration_en.pdf 
14http://www.ccre.org/prises_de_positions.htm 
15http://www.ccre.org/presentation.htm 
16A magyar elnökség időszaka alatt erre nem került sor, de Lengyelországban 2011 második félévében 4 rendezvényt is tartanak. 

http://www.twinning.org/hu/page/a-testv%C3%A9rkapcsolatok-t%C3%B6rt%C3%A9nete-t%C3%B6rt%C3%A9nelem.html
http://ec.europa.eu/governance/cemr_declaration_en.pdf
http://www.ccre.org/prises_de_positions.htm
http://www.ccre.org/presentation.htm
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Helyi és Regionális Közhatóságok Európai Kongresszusa (CLRAE – Congress of Local and Regional 

Authorities of Europe) 

Az Európa Tanács (ET) szerepe meghatározó volt a helyi és regionális önkormányzatok kapcsolatépítésében. 

1957-ben az ET bizottságaként létrejött a Helyi Hatóságok Európai Konferenciája (ECLA), amely a tagállamok 

lokális vezetőinek találkozó helyévé vált. 

Az első időszak (1957-1970) ülésein napirendre kerültek a működési feltételek, az állandó tevékenység 

kialakításának szükségessége és lehetősége, a testvérvárosi kapcsolatok, a lakhatás problémái, stb. 1966-ban az 

ECLA javasolta az ET Miniszterek Bizottságának, hogy a határmenti régiók kaphassanak külön támogatást, de 

ezt akkor a külügyminiszterek elutasították. 

A ’70-es években az ECLA a regionalizmus térnyeréséért küzdött és ennek eredményeként egyrészt az ET 

Miniszterek Bizottsága döntése alapján 1975-től a regionális hatóságok is küldhettek delegáltakat. Másrészt 

1972-ben megrendezésre került „A határmenti régiók első európai konferenciája‖, ahol az 1971-ben 10 régió 

által kezdeményezett Európai Határmenti Régiók Szövetsége bemutatkozott.17 Harmadrészt a figyelem 

középpontjába került a kultúra kérdése is, mint a helyi és regionális szintek közös ügye. A konferenciák 

dokumentumai igazolták, a lokális demokrácia Európa szerves része. 

1980-1994 között sikerült előkészíteni és az Európa Tanácsnak elfogadni a helyi társadalmakkal foglalkozó 

chartákat és egyezményeket. Ezek közül a legjelentősebb a Helyi Önkormányzatok18 Európai Chartája, amelyet 

1985 októberétől lehetett ratifikálni és 1988-ban lépett életbe. (2010-ig 44 tagállam tette ezt meg és vállalta az 

ebből fakadó előírások betartását.) 2009-ben kiegészítő jegyzőkönyvet fogadtak el hozzá, amely széles körűen 

szabályozza a helyi közösségek ügyeiben való állampolgári részvétel jogát. 2010 augusztusáig 11 tagállam írta 

alá ezt és mindössze három ország ratifikálta. (Magyarország volt a harmadik 2010 júniusában.19) Az Európa 

Tanács az 1985-ben közzétett dokumentumával, a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájával egy igazi 

sikertörténetet írt, leszögezve, hogy a helyi önkormányzatok a demokrácia alappilléreit jelentik. A charta a 

törvényhozási reform mintájául szolgált az új demokráciákban, a benne foglalt elveket egyes országok 

alkotmányukba is beillesztették. A charta ajánlása az önkormányzatok politikai, közigazgatási, és pénzügyi 

függetlenségének biztosítása, de az ehhez szükséges szabályozás kialakítását a tagállamokra bízza. Az EU 

tagjelölt államainak feltétlenül támogatniuk kell a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának ratifikációját. 

1980-ban fogadták el „A Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről 

szóló 1980. május 21-én Madridban kelt Keretegyezményt", amely Madridi Konvencióként vált ismertté. 

1992-ben születtek meg a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartája, az Európai Városi Charta és a 

Charta a fiatalok részvételéről a helyi és regionális életben. 

1994-ben az Európa Tanács a Helyi és Regionális Önkormányzatok Európai Konferenciája helyett létrehozta – 

tanácsadó szervként – az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusát. Ezzel vette kezdetét a 

következő szakasz, amely napjainkig is tart. 

E fórum keretében 41 tagország 291 helyi és regionális politikusa rendszeresen találkozik, hogy a helyi és 

regionális demokrácia fejlődésével kapcsolatos gyakorlati együttműködésről tanácskozzon. A szubnacionális 

rendszerek sokféleségéből következően a helyi önkormányzati rendszerek eltérő típusainak érdekellentéte 

intézményi téren a regionális szint különválását, a helyi önkormányzati képviselőktől való elszakadását 

jelentette. Így a CLRAE-nek helyi és regionális kamarája is van. Székhelye Strasbourgban található. 

Napjainkban 636 delegált képviselő dolgozik a Kongresszusban, akik többsége polgármester vagy regionális – a 

lakosság által közvetlenül választott – politikus. 

A szervezet általános célja, hogy elősegítse a helyi és regionális demokrácia fejlődését. Ennek érdekében: 

• nyomon követik a helyi és regionális választásokat, 

• támogatják a lokális önkormányzatok önkéntes társulásait, 

• rendszeresen jelentés készül egy-egy tagállam szubnacionális szintjének helyzetéről, 

                                                           
17http://www.lib.uni-corvinus.hu/phd/kruppa_eva.pdf 
18Helyhatóságok – ezzel a fordítással is lehet találkozni. http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Word/169.doc 
19http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Word/207.doc 

http://www.lib.uni-corvinus.hu/phd/kruppa_eva.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Word/169.doc
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Word/207.doc
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• kezdeményezik a helyi demokrácia ügynökségek (ADL) létrehozását, 

• támogatják az új típusú Eurorégiók kialakítását, amelyekben a nem európai uniós tagállamok régiói is részt 

vehetnek, 

• jelentéseivel és ajánlásaival a kormányokat ösztökélik a decentralizáció megvalósítására, a szubszidiaritás 

elvének érvényesítésére. 

E célok érdekében speciális programokat – az ENTO-t20 és az ADACS-t21 – is működtetnek. A CLRAE 

együttműködik az EU Régiók Bizottságával (CoR) a két intézmény közt létrejött megegyezés alapján, 

figyelemmel kíséri a regionális és helyi demokrácia alakulását az integrációhoz csatlakozni kívánó országokban. 

A magyar CLRAE delegáció tagjait az országos önkormányzati szövetségek javaslatára az önkormányzatokért 

felelős miniszter delegálja. Legutóbb 2008-ban újultak meg a delegációk, az Európa Tanács mind a 47 

tagállamából, lakosságszám-arányosan meghatározva azok létszámát, így hazánkból 7 állandó és 7 helyettes tag 

képviselheti a különböző szintű önkormányzatokat a Helyi Önkormányzatok Kamarájában és a Régiós 

Kamarában. (1. melléklet) 

Érdemes külön megnézni, hogy a Kongresszus Régiók Kamarája milyen kérdésekkel foglalkoztak az utóbbi 

időben – ez jól jelzi a szervezet irányultságát. A figyelem központjában a régiók irányítása, kapcsolati 

lehetőségeik, gazdasági és szociális fejlesztésük áll. A 318 delegált évente háromszor ülésezik: 2010/11-ben 

ezek a tanácskozások októberben, decemberben és márciusban voltak. Az erről az időszakról szóló jelentés 

alapján22 a 2009 novemberében elfogadott „Ajánlás a regionális demokráciáért‖ dokumentumhoz készült olyan 

brosúra, amelyben a napi gyakorlat részvevői kiegészítették ezeket a pontokat és valamennyi tagállam 

kormányának figyelmébe ajánlották. 2010-ben napirendre került a CLRAE reformja, amely vitájába a delegáltak 

aktívan bekapcsolódtak és a két külön kamara fenntartása mellett foglaltak állást. Az Európában található 

hasonló célokat megfogalmazó hálózatokkal szoros kapcsolatot tartanak fent, amit igazol, hogy októberben ezek 

vezetőivel kerekasztal tanácskozást tartottak. Közép-Európa szempontjából is fontos témákkal foglalkoztak, 

ajánlásokat fogadtak el: 

• a hegyvidék régióinak tartós fejlődéséről a Kárpátok példája nyomán, 

• a határokon átnyúló együttműködésről, 

• az unió Régiók Bizottsága és az európai régiók szervezeteinek együttműködéséről, 

• a Fekete-tengeri és az Adriai Eurorégiók működéséről (amelyek létrehozását elősegítették), 

• a helyi és regionális demokráciáról Romániában, Ausztriában, Törökországban, 

• az ukrán önkormányzati választásokról, 

• az interkulturális és vallások közötti helyi feszültségek kihívásairól. 

Sajátosnak tekinthető, hogy a CLRAE szintén tükrözi a politikai törésvonalat, hiszen nemcsak hazánkban 

gyakori, hogy a kisebb településeken függetlenek a megválasztott helyi képviselők és polgármesterek. A 

delegáltak három csoportban tevékenykednek: A Függetlenek és Liberális Demokraták Csoportja (GILD: 86 

tag), az Európai Néppárt–Kereszténydemokraták Csoportja (PPE-DC: 197 tag), Szocialista Csoportja (SOC: 153 

tag). 199 képviselő független (NI), azaz egyik politikai csoport munkájában sem vesz részt. 

Az ülések előkészítése a Kamarák vezető testületeinek és a három – a kormányzással, az aktuális kérdésekkel 

foglalkozó és az ellenőrző – bizottságnak a feladata. 

Az Európai Régiók Gyűlése (Assembly of European Regions – ARE) 

                                                           
20A helyi és regionális hatóságok oktató szervezetének európai hálózata. Segíti és koordinálja az együttműködést a helyi és regionális oktató 

központok között. Kapcsolatot teremt a nemzeti szervezetek és külföldi partnerei között. 
21Speciális program, a helyi és regionális demokráciák támogatására jött létre az európai országokban. Prioritást ad a helyhatósági 
törvénykezés, rendeletalkotás, helyi pénzügyek segítésének. A program segíti a határon átnyúló együttműködést Közép és Kelet-Európa 

országaiban 
22https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1764927&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorL
ogged=FDC864 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1764927&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1764927&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
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1985. június 15-én a belgiumi Leuven-la-Neuve-ben negyvenhét régió „proeurópai‖ identitású politikusai, akik 

kilenc interregionális szervezetet képviseltek, döntöttek arról, hogy megalapítják az Európai Régiók Gyűlését.23 

Céljuk az volt, hogy egy nagyobb politikai entitást létrehozva felerősítsék érdekérvényesítési lehetőségeiket. Az 

Európa Tanács 1986-ban elismerte, mint az európai régiók hivatalos, alapvető szervezetét. 

Első elfogadott programjuk – az Eurodyssey – a fiatalok régiók közötti mobilitására és tapasztalatcseréjére 

született. 1989 után a kelet-közép-európai régiókat is igyekeztek bevonni tevékenységükbe, ezzel is igazolva 

elkötelezettségüket a demokratizálódás, a kulturális sokszínűség és a regionális fejlesztés iránt. 1989-ben 

jelentették meg az első olyan térképet (Tabula Regionum Europae), amelyen az európai belső határokat nem az 

államok, hanem a régiók határai mutatják.24 

1991-től a szubszidiaritás elvének elfogadásáért és térnyeréséért küzdöttek mind európai mind a nemzeti 

szinten. Az ARE honlapjának történelmi visszatekintője a régiók érdekében végzett szószólói tevékenység 

eredményének tekinti, hogy a Maastrichti Szerződés egyik alapelvként megnevezte a szubszidiaritást és 

létrehozták a Régiók Bizottságát, illetve a CLREA-n belül a Régiók Kamaráját. 1994-ben kezdeményezték a 

CENTURIO programot, amely a kelet-közép-európai országok regionális szinten tevékenykedő tisztviselőinek 

képzését szolgálta. 

„Nyilatkozat a regionalizmusról‖ című dokumentumot 1996-ban fogadták el. Ennek jelentősége, hogy egyrészt 

igyekszik definiálni a régiót: „1. cikkely 1.: „A régió az a törvényes területi testület, amelyet az állami szint alatt 

közvetlenül hoztak létre és politikai önkormányzattal van felruházva.‖25 Másrészt hangsúlyozza a regionalizmus 

további fejlesztésének szükségességét. Harmadrészt a régiók sokszínű formáinak elismerése mellett leszögez 

néhány fontos alapelvet a finanszírozásra, a szervezeti felépítésre és a nemzetközi kapcsolatépítésre 

vonatkozóan. 

1996-tól szervezik a saját nyári egyetemüket abból a célból, hogy fórumot biztosítsanak a regionális 

politikusoknak a nyílt vitára, a regionális fejlesztés gyakorlatának megismerésére. 2002-től kezdve az ARE 

Fiatalok Nyári Egyeteme a 18-24 éves korosztályt szólítja meg, elősegítve a közös érdekek felismerését. 2003-

tól készítenek jelentést a regionalizáció helyzetéről. Önálló álláspontot megfogalmazva bekapcsolódtak az 

Európai Unió jövőjéről szóló vitákba, az alkotmányos szerződés előkészítésébe.26 

2008-tól nemzetközi mozgalmat indítottak: „Szubszidiaritás egy szó‖, amely segítségével tudatosítani szeretnék 

a polgárokhoz legközelebbi döntési eljárások ideálját. Emellett számos kezdeményezése segíti mind az európai 

identitás erősödését (pl. Beszéljünk európaiul – vetélkedő, az Európai kommunikáció díja) mind a regionális 

szemléletet (A polgárok ARE fórumai, ARE Képzési Akadémiái). 

Napjainkban az ARE 34 ország 270 régióját és 16 interregionális szervezetét fog össze. Fő döntéshozó szerve a 

Gyűlés évente egyszer – novemberben, mindig más városban – ülésezik, meghatározza a politikai stratégiát, 

dönt a költségvetésről és a bizottságokról. Jelenleg három tematikus bizottsága: regionális gazdaság és 

fejlesztési; közegészségügy és szociálpolitikai; és kultúra, oktatás, ifjúság és nemzetközi kapcsolatokra 

szakosodott működik. Emellett három állandó bizottsága az intézményi ügyekkel, az esélyegyenlőséggel és a 

pénzügyi ellenőrzéssel foglalkozik. 

                                                           
23http://www.aer.eu/fr/a-propos-de-lare/histoire/25th-anniversary.html 
24A 7. – eddig az utolsó – 2009 szeptemberében jelent meg: http://www.aer.eu/fr/publications/tabula-regionum-europae.html 
25http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/PressComm/Publications/DeclarationRegionalism/.dam/l10n/hu/DR_HONGROIS.pdf 
26http://www.aer.eu/fr/publications/constitution.html 

http://www.aer.eu/fr/a-propos-de-lare/histoire/25th-anniversary.html
http://www.aer.eu/fr/publications/tabula-regionum-europae.html
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/PressComm/Publications/DeclarationRegionalism/.dam/l10n/hu/DR_HONGROIS.pdf
http://www.aer.eu/fr/publications/constitution.html
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2011-re a fő prioritásai a következők27: 

• a regionális gazdaság területén megőrizni a kohéziós politikát 2013 után is az Európai Unióban, 

• támogatni a régiók környezetvédelmi politikáját, 

• segíteni az Európa 2020 stratégia regionális megvalósítását, 

• a turizmus és mezőgazdaság fejlesztésének új útjait megtalálni, 

• hozzájárulni a határokon átnyúló egészségügy fejlesztéséhez, 

• az egészségügyi és szociális rendszerek működését modernizálni, 

• 2011-16 között a régiók esélyegyenlőségét növelni, 

• segíteni a régiók kulturális örökségének megőrzését, 

• konferenciát szervezni „Kultúra az egészségért‖ munkacsoporttal a kultúra új formáinak feltárásáért, 

• létrehozni „Útlevél az iskoláért‖ azoknak a gyerekeknek, akik beilleszkedése súlyos gondokat jelent, 

• az Eurodyssey programot folytatni, 

• növelni a fiatalok érdeklődését a regionális politika iránt. 

A főtitkárság Strasbourgban található, de irodája működik Brüsszelben és a román Gyulafehérváron (Alba 

Iulia). 

3.1. Eurorégiók 

A második világháború után, az 50-es években merült fel a szétszabdalt Európában a határok melletti 

kapcsolatépítés lehetősége és szükségessége. Az első ilyen – határokon átnyúló – együttműködésre a francia–

német–svájci területek vezetői tettek kísérletet, amely 1963-ban elvezetett a Regio Basiliensis megalapításához. 

Az elnevezés tükrözi, hogy a kezdeményező Bázel városa volt. Ebben a kulturálisan összefüggő térségben 

kialakuló struktúrát kormányközi szerződésekkel is támogatták. (Kruppa, 2003:53) A ’60-as években a holland, 

belga, dán, német és francia határok mentén közös kulturális rendezvények, diákcserék, szakmai és protokolláris 

találkozók formáját öltötték a szubnacionális hatóságok által is támogatott tevékenységek. Az alulról jövő 

kezdeményezések egyik kiváltó oka az volt, hogy ezek a területek a centrumtól távolabb estek és a gazdasági 

kapcsolatokat nehezítették az elválasztó határok. Másrészt a fejlődésük szempontjából inkább hátrányosnak 

számítottak. A ’70-es években az Európa Tanács felkarolta ezt a mozgalommá terebélyesedő együttműködési 

formát, hiszen az eurorégiók hozzájárultak a határok fizikai, politikai, gazdasági és pszichikai lebontásához.28 

Ezt igazolja, hogy segíti az 1971-ben létrejött Európai Határmenti Régiók Szövetségének/Társulásának (AEBR 

– Association of European Border Regions) működését29. Életképességüket az is igazolta, hogy a ’70-es évek 

recessziója nem vetette vissza ezen régiók gazdasági együttműködését. Az Európa Tanács 1981-ben fogadta el a 

határmenti és a határon átnyúló tevékenységet folytató régiók európai kartáját, amely az 1979-es a területi 

bizottságok vagy közigazgatási szervek közötti határmenti együttműködés európai konvenciójának 

keretegyezményére épült. 

A ’80-as évektől az Európai Közösségek keretein belül működő eurorégiók szuverén funkciókat vívtak ki 

maguknak, majd a közösségi költségvetésből önálló forrásokhoz is juthattak. (Ez a tény is bizonyítja, hogy az 

európai nemzetközi szervezetek szoros hálózatként is felfoghatók.) Ma már több mint 70 szerveződés működik 

Európa 38 országában. Meghatározását nehezíti, hogy minden határokon átnyúló régió sajátos problémákkal 

küszködik. A francia Nemzetgyűlés 1982-ben már szabályozta a határon átnyúló régió létrehozását, amelyhez – 

francia részről – a regionális tanácsok döntése szükséges.30 Sokoldalúsága miatt Kruppa Éva által javasolt 

kategória-magyarázatok összegzése tűnik a leginkább támogathatónak. „Az eurorégió két vagy több európai 

                                                           
27http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/GoverningBodies/Bureau/Bureau_Porec_2010/.dam/l10n/fr/FR_Priorities_2011.pdf 
28https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1160434&SecMode=1&DocI
d=1343078&Usage=2 
29http://www.aebr.eu/en/profile/history.php 
30Projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, voté en troisième lecture par le Parlement français 
en janvier 1982, art. 65 al. 3. 

http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/GoverningBodies/Bureau/Bureau_Porec_2010/.dam/l10n/fr/FR_Priorities_2011.pdf
https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1160434&SecMode=1&DocId=1343078&Usage=2
https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1160434&SecMode=1&DocId=1343078&Usage=2
http://www.aebr.eu/en/profile/history.php
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ország határmenti terület szereplőinek alulról jövő, önkormányzatok támogatásával szervezeti formában 

megvalósuló együttműködése, azzal a céllal, hogy pénzügyi források teremtésével megvalósítsák az érintett 

államok által is elismert hatókörükben a politikai határok létezéséből adódó korlátok áthidalásával közös 

érdekeiken alapuló feladataikat, amelyek gazdasági, szociális, környezetvédelmi és kulturális kérdéseket 

érintenek‖ (Kruppa, 2003:58) 

Mai szerepüket nem csökkenti, hogy az Európai Unión belül a legtöbb tagállamban – a schengeni övezet 

tagjaként – már csak virtuális határokkal találkozunk. 

Az eurorégiók szervezeti felépítése is jelentős eltéréseket mutat, aminek egyrészt az az oka az, hogy napjaink 

eurorégiói különböző kompetenciákkal rendelkező szubnacionális szintek összefogásával alakulnak. Másrészt 

szerepet játszik az együttműködést segítő történelmi, kulturális, etnikai közösségtudat léte. Harmadrészt a 

gazdasági előnyök és financiális lehetőségek is behatárolják a működést. 

A legfejlettebbnek és példaadónak tekintett Gronau-Enschede Eurorégió önálló – parlamenti funkciókkal bíró – 

Tanáccsal rendelkezik, míg másokat iroda, vagy munkacsoport irányít. 

3.2. Eurocities 

Az eurocities elődje a hat városból álló ún. „második városok‖ kezdeményezés. (Az elnevezés a főváros utáni 

második városra utal, a nemzeti hierarchiában) Ebben a következő városok vettek részt: Barcelona, 

Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milánó, és Rotterdam. Az 1986-ban, Rotterdamban megrendezésre került 

„városok, mint a gazdasági növekedés hajtóerői‖ című konferencia idejére ezek a városok már számos 

testvérvárosi megállapodásokkal rendelkeztek. Így elhatározták, hogy kialakítanak egy hálózatot az EU-val 

kapcsolatos tevékenységeik koordinálására, az információ áramlás biztosítására. 1991-ben a városok 

forrásokhoz jutottak az EU Recite Programból (régiók és városok Európában), továbbá, ugyanebben az évben 

egy formális hálózat létrehozása mellett döntöttek, melynek az eurocities elnevezést adták, egy birminghami 

találkozó alkalmával. A szervezet önálló irodát nyitott Brüsszelben, hogy megkönnyítse a városok közötti 

szaktudás-, és tapasztalatcserét, kapcsolatot alakítson ki az Európai Unió intézményeivel. Az irodát 1992-ben 

nyitották meg, nem sokkal ezután csatlakoztak az újabb tagok. Az Eurocities nemzetközi szervezet, melyben 

külön nemzeti szekciók kialakítására nem került sor. A szervezet fő elve, a városok közvetlen részvétele a 

hálózat tevékenységében. Tagsága folyamatosan növekszik, 2006-ra a tag városok száma már elérte a 120-at. 

(Heinelt–Niederhafner, 2008) 

Két feltétele van annak, hogy egy város az eurocities tagjává válhasson, az egyik, hogy 250 ezer fő feletti 

lakosság számmal rendelkezzen, a másik pedig a demokratikus választáson alapuló kormányzati struktúra. Bár 

tagjai közt találhatunk nem tagállami városokat is, a szervezet tevékenysége egyértelműen az EU politikákra 

koncentrál. 

Minden tag-város egyetlen szavazattal rendelkezik az éves találkozón, mely minden év novemberében kerül 

megrendezésre. Ez az eurocities legfőbb szerve, mely tagjai közül választja az Adminisztratív Bizottságot, 

valamint az elnököt. Az elnök feladata a találkozók lebonyolítása, a szervezet képviseletének ellátása. Az 

„Eurocities‖ keretei között a következő fórumok működnek, a tagok érdeklődésének megfelelően: 

Együttműködés, Kultúra, Gazdaság, Környezet, Szociális ügyek, Tudástársadalom, Mobilitás. Továbbá, 

munkacsoportok is felállításra kerültek, melyek kisebbek a tematikus bizottságoknál.31 

Az eurocities az interakció un. „top-down‖ módozatát alkalmazza az által, hogy tájékoztatja tagjait az EU 

politikákról, a brüsszeli iroda döntés-előkészítő tevékenységét látja el, mely szoros kapcsolatban áll az EU 

intézményeivel, és ellenőrzi azok releváns városi ügyekkel kapcsolatos tevékenységét. A brüsszeli iroda 

valamint a tagok közti információ áramoltatás elektronikusan is megoldott. (Heinelt–Niederhafner, 2008) 

Az „eurocities‖ egy ún. network-je a Tele Citys, amelyikben semmilyen korlátozás nincs a település méretére a 

tagsághoz. Abban nem csak települések, hanem különböző szakmai, vagy érdekvédelmi szövetségek is részt 

vehetnek. Az érdekvédelmi szervezet keretében megfogalmazásra került az ún. Európai eJogok Kartája, 

amelynek legjelentősebb mérföldkövei a következők: 

• Követelmény rendszert szab az önkormányzatok részére, hogy az információ áramlás és a tudástársadalom 

létrehozása érdekében milyen szolgáltatásokat, milyen jogokat, milyen képzést és milyen támogatást kell 

nyújtani a polgárok számára. 

                                                           
31http://www.eurocities.eu/main.php 

http://www.eurocities.eu/main.php
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• Összeállításra került egy „best practices‖ gyűjtemény, amelyik nemzetközi síkon ismertté és hasznosíthatóvá 

próbálja tenni az önkormányzati megoldásokat. 

3.3. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK: 

1. Mi indokolta ezeknek a hálózatoknak a kialakulását? 

2. Melyik időszak volt, amikor megindult a szubnacionális együttműködés? 

3. Milyen különbségek jellemzőek ezekre a szervezetekre? 

4. Milyen pénzügyi forrásokkal rendelkeznek? 

4. Szubnacionális szintek együttműködése Európai 
Közösségekben / Unióban 

Az Európai Közösségekről szóló alapító szerződések a gazdasági integráció céljából születtek és nem 

foglalkoztak a szubnacionális kérdésekkel. A gazdasági fellendülés éveiben az alapítók úgy vélték, hogy a 

leszakadt dél-olasz régiókat az általános fejlődés szinte automatikusa felzárkóztatja. Bár 1960-ban az Európai 

Parlament, amely ekkor szűk konzultációs jogokkal rendelkezett csak, kezdeményezte a Regionális gazdaságok 

konzultatív bizottságának megalapítását, ezt a Miniszterek Tanácsa nem vette figyelembe. (Kukawka, 2001:83) 

Az 1970-es évek közepétől – a megerősödő gazdasági recesszió hatására, illetve a brit és ír csatlakozás nyomán 

– kezdtek foglalkozni a közösségi döntéshozók a regionális különbségek mérséklésével. Az 1975-ben 

létrehozott Európai Regionális Fejlesztési Alap és Regionális Politikai Bizottság csak a nemzeti politikák 

kiegészítő eszközeiként funkcionált és érzékelhetően nem a legszegényebb régiókhoz jutottak el ezek a források. 

(Soós, 1999:29.) A nyolcvanas évektől egyre inkább a figyelem középpontjába került európai regionális politika 

hiánya, illetve hiányosságai. Ennek okai: 

• a dél-európai országokkal meginduló csatlakozási tárgyalások, 

• a nemzetközi regionális tanácskozások kritikái, 

• az euroszkepticizmusból kilábalni akaró integrációpárti politikusok erőfeszítései: a nemzeti szinttel szemben a 

szupraés szubnacionális szintek nyomásgyakorló erősítése. Igazolja ezt pl. az Európai Parlament által 1984-

ben elfogadott „Európai Unió megalakításának szerződéstervezete‖ (Laczkóné, 2004:52), amely 58. 

cikkelyben részletesen foglalkozik a regionális politikával: „Az Unió regionális politikája tartalmazza…a 

régiók érdekében kidolgozott integrált programok megvalósítását, amely az érintett lakosság képviselői 

segítségével kerül kidolgozásra és amennyiben lehetséges a pénzügyi forrásokat az adott régió 

kapja‖(Duverger,1995:123). Ez csak tervezet maradt, hiszen a Miniszterek Tanácsa nem foglalkozott vele. 

4.1. Régiók Bizottsága (CoR – Committee of Regions, illetve RéB) 

Történelmi kitekintő 

Az Európai Közösségen belül a regionális politika intézményesülésére 1992-ig kellett várni. Az 1987-ben életbe 

lépő Egységes Európai Okmány emelte közösségi szintre a regionális politikát.32 Bár 1988 júniusában az 

Európai Bizottság – az ARE javaslatának részben megfelelve – létrehozta a Regionális és Helyi Hatóságok 

Konzultatív Tanácsát, ez a szervezet nem kapott jogi felhatalmazást. 42 tagját az ARE, a Helyhatóságok 

Nemzetközi Szövetsége és a CERM javaslatára a Bizottság bízta meg három évre. A Konzultatív Tanács a 

regionális politika kérdéseit elemezve valódi fórumot biztosított a térségi fejlesztés érdekében. 

Az Európai Bizottság 1990 októberében jelentette meg javaslatát egy tanácsadó szervről, amely a régiók 

képviselőit fogná össze az Európai Parlament korábbi javaslata alapján. Az állam és kormányfők decemberi 

csúcstalálkozója, az Európai Tanács (EiT) – a német, spanyol és belga kormányok erőteljes 

nyomásgyakorlásának köszönhetően – elfogadta, hogy a közösségi döntéshozatalba be kell vonni a regionális és 

lokális hatóságokat. Ennek nyomán jelent meg a „Régiók Európája‖ koncepció, mint az integráció új 

perspektívája. Az Európai Uniót létrehozó kormányközi konferenciát lezáró maastrichti EiT kettős szerepet 

                                                           
32Erről részletesen Pálné Kovács Ilona által írt fejezetekben olvashatunk. 
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szánt a Régiók Bizottságának33: részint segítse az európai törvényhozás új rendszerének kialakítását, részint 

közvetlen kapcsolatot építsen Brüsszel és a polgárok között. Létrehozása mellett fontos érvként elhangzott az is, 

hogy a közösségi jogszabályok közel 70%-át helyi szinten kell végrehajtani, és az Unió demokráciadeficitjét is 

segíti leküzdeni a szubszidiaritás elvének minél teljesebb alkalmazásával. 

A Maastrichti Szerződés 198. cikkelye szól a konzultatív testületről, a Régiók Bizottságáról (CoR34). A 198/A 

cikkely szabályozta, hogy a mely tagállam hány személyt delegálhat a 198-ból és hangsúlyozta, hogy a tagok 

„…tevékenységüket teljes függetlenségben, a Közösség egészének javára gyakorolják.‖(Soós, 1999:178) A 

198c cikkely szerint a következő öt területen a Bizottság és a Tanács köteles kikérni a Régiók Bizottságának 

véleményét: 

• a gazdasági és szociális kohézió, 

• a közegészségügy, 

• a közlekedési, energiai és telekommunikációs transzeurópai hálózatok, 

• az oktatás és ifjúság, 

• a kultúra. 

A CoR saját kezdeményezésre is elfogadhat állásfoglalást, és ezeket eljuttathatja az integrációs intézményekhez, 

ám ez sem az Európai Bizottságra, sem a Tanácsra nem ró kötelezettséget. 

A szerződés ratifikációja után, 1994-ben alakult meg a CoR és a márciusi első plenáris ülésen megjelentek 

Jacques Delors, az Európai Bizottság elnöke és Egon Klepsch, az Európai Parlament elnöke. Hozzászólásukban 

rámutattak, hogy az új intézmény jelentősen növelheti az EU demokratikus legitimációját, segíthet leküzdeni a 

demokráciadeficitet. Ekkor alakították ki a működési kereteket, nyolc bizottságot és három albizottságot 

szervezve. Már az első évben mintegy 40 véleményt fogadtak el, amelyek 50%-a saját kezdeményezés volt. 

Még 1994-ben a képviselők politikai irányzatok alapján is elkezdtek szerveződni az Európai Néppárt, a 

Szocialista, az Európai Szövetség és a Liberálisok csoportjaiba belépve. De az előterjesztések vitáiban a döntő 

szerepet a szakmai bizottságok játszották. 

1997-től próbálták a képviselők elérni, hogy joguk legyen az Európai Bírósághoz fordulni, ha a szubszidiaritás 

megsértését vélelmezik, illetve az Európai Parlamenttel is legyen kötelező az egyeztetés. Az 1997 októberében 

aláírt Amszterdami Szerződés ezeket a jogokat nem biztosította, de további öt olyan területet megjelölt, ahol a 

jogszabályalkotás előtt ki kell kérni a CoR véleményét. Ezek a következők: foglalkoztatáspolitika, 

szociálpolitika, környezetvédelem, szakképzés és közlekedés. Ez a lista jelenleg lefedi az EU tevékenységi 

körének legnagyobb részét. A 16-os számú jegyzőkönyv pedig a Bizottság működési feltételeit javította, mivel 

mind költségvetés szempontjából, mind az adminisztráció és épülethasználat szempontjából leválasztotta a 

Gazdasági és Szociális Bizottságtól. 

1998-ban, a 2000-2006 időszakára készülő hétéves költségvetés vitájánál a CoR szót emelt azért, hogy a régiók 

lehessenek a strukturális alapok gesztorai és a közös agrárpolitika reformját igyekeztek befolyásolni. 

A CoR és az EP politikai csoportjai elnökei 2000-ben tartották az első közös konferenciájukat, ahol szorosabb 

együttműködésről döntöttek. Az EU jövőjét alkotmánnyal megszabni szándékozó Európai Konventben hat 

megfigyelői státuszt kapott a CoR, de részletes javaslatokat is elfogadtak a plenáris ülésen 2002 júliusában. A 

legfontosabb elemei jól mutatják azt a speciális helyzetet, amiben a Régiók Bizottsága működött. Hiszen 

elsősorban azt akarták elérni, hogy: 

• hivatalosan is uniós intézménnyé nyilvánítsák, 

• közvetlenül fordulhassanak az Európai Bírósághoz, 

• részt vehessenek az együttdöntési eljárásban, 

• az agrárpolitika, a kutatás területén is kötelező legyen velük az egyeztetés 

                                                           
33A Régiók Bizottsága történelmének legfontosabb dátumai kiadvány erről a honlapról érhető el: 

http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=be53bd69-0089-465e-a173-fc34a8562341&sm=be53bd69-

0089-465e-a173-fc34a8562341 
34Elterjedt az angol rövidítés: Committee of the Regions, bár mostanában a RéB-bel, sőt RB-vel is lehet találkozni. 

http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=be53bd69-0089-465e-a173-fc34a8562341&sm=be53bd69-0089-465e-a173-fc34a8562341
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=be53bd69-0089-465e-a173-fc34a8562341&sm=be53bd69-0089-465e-a173-fc34a8562341
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• szóban és írásban tehessenek fel kérdéseket az Európai Bizottságnak 

• meghatározott programoknál, pl. a határon átnyúló kapcsolatépítés, együttdöntési jogkörük legyen. 

A Konventben több résztvevő a CoR szerepének növelése érdekében azt is javasolta, hogy váljon az Európai 

Parlament második kamarájává. Ez az elképzelés a végső javaslatok közé azonban nem került be, nem sikerült a 

Konvent többségét a második kamara mellé állítani. (Ennek oka szerintem az Európai Parlamentből delegáltak 

merev ellenállása volt, hiszen szerepük csökkenéseként értékelték egy második kamara ötletét.) 

2003 júliusától megfigyelői státuszban a 10 új tagállam – közöttük hazánk – delegáltjai is részt vesznek a CoR 

munkájában. 

2004-től válik a „Nyitott Kapuk Napjai‖ rendezvénysorozat a regionális és helyi döntéshozók kiemelkedő 

eseményévé, ahol a társszervező az Európai Bizottság volt és a kohéziós politika jövőjéről vitatkoztak. Ez a 

rendezvénysorozat már egy hetessé bővült és Nyitott Napok elnevezéssel minden év októberében 

megrendezésre kerül. 

Ettől az évtől kezdődően a CoR tagjai nem alfabetikus sorrendben foglalnak helyet a plenáris ülésteremben, 

hanem a politikai csoportokhoz tartozás alapján. 

2007-ben létrehozták a szubszidiaritásfigyelő hálózatot, amely segítségével az önkormányzatok nyomon 

kísérhetik az uniós döntéshozatalt. 

2008-ban hirdették meg az új jelszót: már nem csak a „Régiók Európájáért‖ küzdenek, hanem „Európa a 

régiókkal, a városokkal és a helyhatóságokkal‖ – azaz a partnerség Európáját kell megvalósítani. Ennek 

szellemében készült el a Régiók Bizottságának Fehér könyve a többszintű kormányzásról. 

A 2009 decemberében életbe lépett Lisszaboni Szerződés újabb területekre terjesztette ki kötelező konzultációt: 

a polgári védelem, az éghajlatváltozás, az energia és az általános érdekű szolgáltatások politikai területén 

elfogadásra benyújtott jogszabálytervezetek esetében is ki kell kérni a CoR véleményét. 

A Régiók Bizottsága tevékenységének elvi alapjai 

A 2009-ben született küldetési nyilatkozata35 részletezi a CoR felvállalt hitvallását: az EU érdekében 

tevékenykedő helyi és regionális képviselők politikai közgyűlése. Ez magyarázza, hogy azok a gyakran fennen 

hangoztatott elvárások és vélemények, amelyek szerint egy-egy kisebb térség érdekében lehet a közösségi 

döntést a képviselők segítségével módosíttatni, tévesek. Természetesen a brüsszeli „dzsungel‖ ismerete, illetve 

az, ha egy probléma több területet is érint, hozzájárulhat a sikeres lobbizáshoz, de ez csak a többi tagállam 

képviselővel való szoros együttműködés eredménye lehet. 

2009 decemberére sikerült ratifikálni a Lisszaboni Szerződést. Ennek értelmében a CoR szerepe tovább bővült; 

most már az Európai Parlamentnek is konzultálnia kell vele, és a szubszidiaritás elvének egyik őreként az 

intézmény kulcspozícióba került. Az EU egyik legfontosabb alapelvéről van szó, melynek értelmében az 

Európai Unió nem vállal fel olyan feladatokat, amelyeket nemzeti, regionális vagy helyi szinten jobban el lehet 

látni. Amennyiben az Régiók Bizottsága úgy véli, hogy az Európai Unió valamelyik jogi aktusa sérti ezt az 

elvet, kérheti annak semmissé nyilvánítását az Európai Bíróságtól. Tehát a korábbi követelések közül két fontos 

területen eredményesen lobbiztak: közvetlenül az Európai Bírósághoz fordulhatnak és az EP állásfoglallását is 

véleményezhetik. 

2010-re készült el a CoR prioritásokat tartalmazó dokumentuma,36 amely megszabja a tagok tevékenységét 

2012-ig. Az elnöki előszóban Mercedes Bresso az Unió súlyos pénzügyi, gazdasági és szociális kríziséből a 

kivezető utat az integráció dinamizálásában látta. Szerinte az elfogadott Európa 2020 stratégia, amely a kohéziós 

politika és az agrárpolitika reformját is tartalmazza, megerősíti a többszintű kormányzást. Céljuk, hogy ennek 

szellemében rendszeressé váljon az egyeztetés a Tanáccsal az Unió fő döntéshozó szervével, még szorosabbá 

fűzzék a kapcsolatot az Európai Bizottsággal és Parlamenttel. A következő időszakban – a Lisszaboni Szerződés 

felhatalmazása eredményeként – három területre összpontosítanak: a területi kohézióra, a szubszidiaritás 

                                                           
35http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=19e72e24-e2f2-4483-a33c-3c3e6003b101&sm=19e72e24-

e2f2-4483-a33c-3c3e6003b101 
36http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=be53bd69-0089-465e-a173-fc34a8562341&sm=be53bd69-
0089-465e-a173-fc34a8562341 

http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=19e72e24-e2f2-4483-a33c-3c3e6003b101&sm=19e72e24-e2f2-4483-a33c-3c3e6003b101
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=19e72e24-e2f2-4483-a33c-3c3e6003b101&sm=19e72e24-e2f2-4483-a33c-3c3e6003b101
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=be53bd69-0089-465e-a173-fc34a8562341&sm=be53bd69-0089-465e-a173-fc34a8562341
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=be53bd69-0089-465e-a173-fc34a8562341&sm=be53bd69-0089-465e-a173-fc34a8562341
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betartására és a polgári kezdeményezés37 támogatására. Mindent megtesznek majd azért, hogy a kohéziós 

politikát ne lehessen meggyöngíteni vagy renacionalizálni, azaz az elmaradott térségek felzárkóztatása ne 

kerüljön át kizárólagosan a tagállami kompetenciájába. 

A politikai csoportok vezetői is röviden vázolták álláspontjukat. Az Európai Néppárt csoport irányítója a 

városok és régiók együttműködésének erősítését hangsúlyozta az Európa 2020 stratégia megvalósítása 

érdekében. A szocialisták vezetője az integráció nemzetek feletti eredményeit féltette a megerősödő 

kormányközi szemlélettől és az erős kohéziót, a szolidaritás megőrzését emelte ki, mint fő feladatot. Az Európai 

Szövetség csoport a vidéki Unió és a kulturális sokszínűség megőrzését, illetve az integrációs intézmények – 

lakosság közötti érdemi párbeszéd kialakítását jelölte meg legfontosabbnak. A Demokraták és Liberálisok 

Szövetsége Európáért csoport vezetője a polgárok és a területi közösségek szerepének növelését követelte az 

uniós intézményekben. 

A CoR tevékenységének tíz prioritása: 

1. 2012-ben Koppenhága ad majd otthont a városok és régiók kongresszusának, ahol a fő téma a városi élet 

minősége lesz. 

2. A következő hét éves uniós költségvetési időszakra el kell készíteni a helyi és regionális hatóságokkal 

egyeztetett javaslatukat. 

3. Az Európa 2020 stratégia kormányzása érdekében területi paktumokat kell elfogadni, amelyek a szükséges 

nemzeti reformok terveit tartalmazzák. 

4. A kohéziós politikát számtalan konferencia, vélemények és állásfoglalások segítségével kell hatékonyabbá 

tenni, jobban bevonva ebbe a munkába az új tagállamok helyi hatóságait. 

5. Az energia és klímaváltozás kapcsán felmerülő problémákra a szubnacionális hatóságok aktívan figyelnek. A 

CoR-nak globális szinten kell a szerepét növelni és koordinálni a monitoring rendszereket. 

6. Közös agrárpolitika reformját két pillérre helyeznék: a kohézióra és a vidékfejlesztésre. Itt még jobban 

figyelni szükséges a polgárok érdekeire, akik termelők és fogyasztók is egyben. 

7. Az egységes piac fellendítése minden közösség érdeke. 

8. Többszintű kormányzás fehér könyvét Chartává kell fejleszteni. 

9. Polgári kezdeményezés támogatása érdekében a CoR szakmai tanácsokkal segíti a közösségeit, remélve, 

hogy ezek az akciók az európai konstrukció fejlődéséhez járulnak hozzá. 

10. Szomszédságpolitika területén az együttműködés és a párbeszéd segítségével szeretné javítani a 

kapcsolatokat mind a mediterrán térséggel, mind a keleti országokkal. 

Külön alfejezetben jelölte meg feladatait az „Európa 2020 nyomon követő platform‖, amely célja, hogy 

garantálja a kormányzatok részvételét ebben a stratégiában. Elődje 2006-ban jött létre a Lisszaboni Stratégia 

figyelemmel kísérésére és minden tavasszal a platform jelentést készített a kormányszint alatti eredményekről. 

A „szubszidiaritásfigyelő hálózat‖ is tevékenységének kiterjesztését fogalmazta meg a Lisszaboni Szerződés 

szellemében. 

A Régiók Bizottsága 2010-ben adta ki a többszintű kormányzásról készült dokumentuma kapcsán az első 

konzultációs jelentését, amelynek hívó jelszava: „Európa partnerségben történő építése‖ (CdR 25/2010). A fehér 

könyv megszületését széles körű vita előzte meg, amely összegzése és az azóta bekövetkezett lépések 

bemutatása a koncepció gyakorlati politikába való átültetés jó példája. Az uniós szakpolitikák elválasztását – 

gyakran ellentmondásos hatásait – bírálták a szakértői hozzászólások. A nagyobb koherencia megteremtése 

érdekében a CoR meghirdette az elsősorban a kisvállalkozókat segítő Európai Vállalkozó Régió programot, 

amelyet a jelentkezők száma és elért eredményeik alapján egyértelműen sikeresnek tekintenek. A Régiók 

Bizottsága a kohéziós politika fenntartása, sőt megerősítése mellett érvel, utalva arra, hogy ez részint része az 

európai szolidaritási paktumnak, részint élénkíti a versenyképességet. A vitához hozzászólók nagy figyelmet 

szenteltek a civil társadalom szervezeteivel kialakítandó kapcsolatokra és rámutattak, hogy az unió 

                                                           
37A Lisszaboni Szerződés biztosítja, hogy egymillió uniós állampolgár meghatározott témákban eljárást kezdeményezhet az Európai 
Bizottságnál. 
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demokráciadeficitjének csökkentése érdekében nagyobb szerepet kell kapniuk a civil szervezeteknek és az 

önkormányzatoknak a döntések előkészítésében. Javaslatot fogalmaztak meg arra is, hogy a regionális 

parlamentek képviselői vehessenek részt meghatározott uniós intézmények ülésein. Ezekkel a lépésekkel talán 

csökkenteni lehet a komitológiára38 vonatkozó negatív véleményeket, amelyeket a helyi hatóságok fogalmaznak 

meg érzékelve a növekvő jogszabályi adminisztrációt és ezek emelkedő pénzügyi vonzatait. A jelentés egyik 

következtetése, hogy a Régiók Bizottságának még mindig korlátozott a befolyása az európai folyamatokra és a 

szubnacionális szintek érdekében ezt jelentősen növelni kellene. 

A CoR nagy figyelmet szentel annak is, hogy az Európai Unió elnöki pozícióját betöltő tagállammal az adott 

félévben különleges kapcsolatokat ápoljon. Ennek érdekében közös brosúrát jelentetnek meg. 2011 első 

félévében Magyarország töltötte be ezt a funkciót és a Régiók Bizottságának elnök asszonya szerint ez alatt a 

hat hónap alatt kell „kirakni az európai Rubik kockát‖. Ez a kiadvány még 2010 decemberében készült, amely 

részben a magyar elnökség prioritásait, részben a Régiók Bizottságának és a magyar tagoknak a tevékenységét 

mutatja be. 

Bár az eddig bemutatott hivatalos dokumentumok a CoR eredményeit taglalják, egyet kell értenünk a kutatók 

álláspontjával, amely szerint a Régiók Bizottsága nem tudja mélyrehatóan megváltoztatni az uniós politikákat. 

(Delcourt, 2007) Ennek okai közé tartoznak, véleményünk szerint, a következő tényezők: 

• A 2004-es bővítés során – Lengyelország kivételével – regionális hagyományokkal nem rendelkező és 

erőteljes centralizált közigazgatású államok váltak tagokká. 

• A kísérletek ezen országok regionalizálására nem vezettek eredményre. 

• A gazdasági válság hatására a szubnacionális szintek befolyása csökkent és az Unió elsősorban a 

nemzetállamok küzdőterévé módosult. 

• A CoR felépítése és működése sajátos, belső feszültségeket is hordoz. 

Régiók Bizottsága a mindennapokban 

A CoR székhelye Brüsszel és évente általában ötször39 tartanak plenáris ülést, ahol megvitatják és elfogadják 

véleményeiket és a hivatalos dokumentumokat. Jelenleg 344 tagja és ugyanennyi póttagja 6 szakbizottságban 

tevékenykedik. A szerződések korábban szabályozták, melyik országból hány fő kerülhet be. A Lisszaboni 

Szerződés 305.cikke szerint: „a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadott határozatban 

állapítja meg a bizottság összetételét.‖ Ez a határozat még nem lépett életbe, tehát jelenleg a korábbi megoszlás 

figyelhető meg: 
 

Németország, Franciaország, Olaszország, Egyesült 

Királyság: 
24 tag 

Lengyelország, Spanyolország 21 tag 

Románia 15 tag 

Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország 12 tag 

Magyarország, Hollandia, Portugália, Svédország 12 tag 

Dánia, Írország, Finnország, Szlovákia, Litvánia 9 tag 

Észtország, Lettország, Szlovénia 7 tag 

Ciprus, Luxemburg 6 tag 

Málta 5 tag 

Kizárólag olyan személyek lehetnek tagok, akik regionális, illetve helyi önkormányzat választott képviselői, 

vagy egy választott gyűlésnek tartoznak politikai felelősséggel. Minden tagállam nemzeti hatáskörben, az RB 

Eljárási Szabályzatának megfelelve választja ki tagjait, azzal a kikötéssel, hogy a tagok összetételének tükröznie 

kell a politikai és földrajzi viszonyokat és mind regionális, mind helyi szintről kell delegáltakat küldeni. 

Megválasztásukról – a tagállami beterjesztett lista lapján – formálisan a Tanács dönt. 

                                                           
38Az európai uniós döntéshozatalának nem hivatalos megnevezése – bizottságosdi – fordítással lehet visszaadni azt a szemléletet, ami a 

kifejezés mögött húzódik meg: a jogszabályalkotás átláthatatlanul sok munkacsoporti és bizottsági és intézményi egyeztetés után születik 

meg. Persze ennek az is az oka, hogy minél több érdeket becsatornázva minél szélesebb egységgel lehessen ezeket elfogadni. 
392011-ben hatszor találkoznak a képviselők. 
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A Lisszaboni Szerződés módosította a tagok mandátumának hosszát is – míg korábban megújítható négy évre 

kapták megbízásukat, 2010-től ez 5 évre változott. Azaz az Európai Parlamenttel és Bizottsággal egyforma 

hosszúra nyúlt. Az előző ciklus 2009-ben ért véget és abban az évben került sor az új tagok megnevezésére is. 

Ha azonban valamelyik tagnak a helyi vagy regionális képviselősége megszűnik, automatikusan elveszíti a 

mandátumát a CoR-ban is. 

Képviselet szintje40 
 

Tagállam Régió,tartomány Megye Helyhatóság 

Ausztria 9   3 

Belgium 11 1 német Közösség   

Bulgária     12 

Ciprus     4 város, 2 vidék 

Csehország 7   5 

Dánia 3   6 

Egyesült Királyság 12 1 11 

Észtország     4 város, 3 vidék 

Finnország 5   4 

Franciaország 12 6 6 

Görögország   5 7 

Hollandia 6   6 

Írország 4   5 

Lengyelország 10 3 8 

Lettország   3 4 

Litvánia     9 

Luxemburg     6 

Magyarország (2010)   5 6 +1 Bp. 

Málta     5 

Németország 21   3 

Olaszország 14 3 7 

Portugália 2   10 

Románia 6 3 6 

Spanyolország 17   4 

Szlovákia 5   4 

Szlovénia     7 

Svédország   4 8 

A Régiók Bizottsága a következő szakmai területeken készíti elő jelentéseit: 

• COTER – „Területi kohéziós politika‖ szakbizottság 

• ECOS – „Gazdaságés szociálpolitika‖ szakbizottság 

• ENVE – „Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy‖ szakbizottság 

• EDUC – „Oktatás, ifjúság, kultúra és kutatás‖ szakbizottság 

• CIVEX – „Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek‖ szakbizottság 

                                                           
40http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=90178593-c7ed-4e16-822f-ae06c1453c22&sm=90178593-
c7ed-4e16-822f-ae06c1453c22 

http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=90178593-c7ed-4e16-822f-ae06c1453c22&sm=90178593-c7ed-4e16-822f-ae06c1453c22
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=90178593-c7ed-4e16-822f-ae06c1453c22&sm=90178593-c7ed-4e16-822f-ae06c1453c22
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• NAT – „Természeti erőforrások‖ szakbizottság 

• CAFA – Adminisztrációs és pénzügyek bizottsága: ezt a CoR honlapja külön kezeli, hiszen a szervezet belső 

működésével foglalkozik és 2112-ig magyar képviselő: Bihary Gábor a vezetője.41 

Minden tagnak legalább egy szakbizottságban részt kell vennie, de kettőnél többen nem tevékenykedhet. A 

szakbizottságoknak tükrözniük kell a CoR nemzeti összetételét. A póttagoknál nincs megjelölve melyik 

szakbizottság munkájába kapcsolódhatnak be, általános az a gyakorlat, hogy a helyettesítendő személy szabja 

azt meg. 

Politikai csoportjai: 

EPP – Európai Néppárt (kereszténydemokrata, konzervatív pártok alkotják): 26 tagállamból 119 tag és 111 

póttag. 

PES – Európai Szocialisták Pártja (szociáldemokrata, szocialista pártok): 24 tagállamból 114 tag és 115 póttag 

ALDE – Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért: 18 országból 41 tag 48 póttag 

EA – Európai Szövetség (erős nemzeti és regionális identitású pártok): 9 tagállamból 16tag 18 póttag. 

Függetlenek száma: mintegy 90 fő. Természetesen itt nagyon lazák a politikai csoporthoz tartozás kritériumai, 

ezért a csoportok létszáma gyakran változik. 

A szervezet életében fontos szerepet játszanak a nemzeti delegációk. Minden delegáció saját belső szabályzattal 

rendelkezik, elnököt és nemzeti koordinátort választ. 

Az interregionális csoportok egy-egy nagyobb térség sajátos érdekeinek markánsabb érvényesítése érdekében, 

vagy több területet érintő probléma feltárására és megoldására szerveződnek. Jelenleg működő csoportok42: 

• „Saar-Lor-Lux‖ csoport a Saar-vidék, a Rajna-vidék–Pfalz, Luxemburg, Lotaringia, a vallon régió, valamint 

Belgium francia és német nyelvű közösségének képviselőit gyűjti egybe 2007-től és céljuk e térség 

önkormányzatai még szorosabb együttműködését elősegíteni. 

• A Vin csoport a bortermelők érdekében szerveződött és szeretné elérni, hogy a borpiac közös reformját 

befolyásolják és megerősítsék a bortermelő régiók érdekérvényesítését. 

• Szintén 2007 júniusában alakult a „Jogalkotói hatáskörrel rendelkező régiók‖ (REGLEG/CALRE) csoport, 

amely a kormányzás javítását, a szubszidiaritás területén szerzett tapasztalatok átadását szeretné elérni. 

• 2008-ban alakult a „Balti-tengeri régiók‖ csoport, amely e terület gyorsabb fejlesztéséért küzd és a figyelme a 

tengerpolitika gazdasági és környezeti folyamataira irányul. Jelentősen hozzájárult a Balti-tengeri Stratégia 

kidolgozásához. 

• Hasonló célok miatt szerveződött a „Földközi-tengeri térség‖ interregionális csoportja, ám feladata még az 

unión kívüli térséghez tartozó régiókkal kialakított kapcsolatok ápolása. Aktív szerepet vállalt a Helyi és 

Regionális Önkormányzatok Euro-mediterrán Közgyűlése (ARLEM) létrehozásában és a barcelonai 

folyamatban, azaz az EU és a mediterrán térség államai együttműködésének kiszélesítésében. 

• 2009 januárjában alakult meg a „Duna‖ csoport, amely célul tűzte ki, hogy az Európai Bizottság dolgozza ki a 

Duna Régió Stratégiát. Ez segítheti a térség közös identitásának erősítését és a nagy térség gazdasági 

potenciáljának jelentős növelését. A csoport a régió jobb megismertetésére törekszik, a tapasztalatok, ötletek 

cseréjét szorgalmazza az érintett tagállamok és a Duna mentén fekvő szomszédos államok között. Ez a CoR 

saját kezdeményezése volt és osztrák, német és magyar képviselők terjesztették elő. (A magyar elnökség 

egyik fő prioritásává vált.) 

• Az „Északi-tenger‖ csoport 2009-től tevékenykedik, tengeri és környezetvédelmi feladatokat vállal fel, de 

foglalkozik a kikötő-politikával és az éghajlatváltozással kapcsolatos partvédelemmel is. 

                                                           
41http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=aa5d42d8-ad92-4b50-bfd7-336a55e562f8&sm=aa5d42d8-

ad92-4b50-bfd7-336a55e562f8 
42http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=86e7f290-d7b8-4a3c-a549-36191441227d&sm=86e7f290-
d7b8-4a3c-a549-36191441227d 

http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=aa5d42d8-ad92-4b50-bfd7-336a55e562f8&sm=aa5d42d8-ad92-4b50-bfd7-336a55e562f8
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=aa5d42d8-ad92-4b50-bfd7-336a55e562f8&sm=aa5d42d8-ad92-4b50-bfd7-336a55e562f8
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=86e7f290-d7b8-4a3c-a549-36191441227d&sm=86e7f290-d7b8-4a3c-a549-36191441227d
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=86e7f290-d7b8-4a3c-a549-36191441227d&sm=86e7f290-d7b8-4a3c-a549-36191441227d
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• Az „autóipari válság‖csoport 2009 áprilisától azon régiók képviselőit egyesítette, ahol jelentős szociális 

feszültségek alakultak ki az autóipar termelésének visszaesése miatt. Úgy vélték, hogy közös fellépésükkel 

segíthetik a válság leküzdésére megfogalmazott intézkedések nyomon követését. 

A Régiók Bizottságának munkáját a 60 fős elnökség irányítja.43 Összetétele tükrözi a nemzeti és politikai 

egyensúlyt. Elnöke – Mercedes Bresso, Piemont régió tanácsának tagja és a szocialisták csoportját vezette 

korábban. Az első alelnök a néppárti Ramón Luis Valcárcel Siso, aki Murcia autonóm régió elnöke. 27 alelnök 

(minden tagállamból 1 fő), a politikai csoportok elnökei és 27 megválasztott tag vesz részt a CoR irányításában. 

Az elnökség feladatai:44 

• az adott mandátumidőszakra a politikai program elkészítése és teljesítésének nyomon követése; 

• a szakbizottságok megbízása a jelentések és vélemények megírására; 

• önálló kezdeményezésű állásfoglalásról határozathozatal; 

• évente és a mandátumidőszakának a végén az értékelések elkészítése; 

• a Közgyűlés és a szakbizottságok munkájának előkészítése, koordinálása; 

• a pénzügyi és adminisztratív tevékenységek vitele; 

• a Főtitkárság munkájának irányítása: ők biztosítják a CoR működésének folyamatosságát, a fordítást és az 

adminisztráció kezelését; 

• a Régiók Bizottsága költségvetésének elkészítése és a közgyűlési vitára bocsájtása. 

A Régiók Bizottságának legfontosabb tevékenysége – mint erre korábban már utaltunk – a kötelezően megjelölt 

területekkel kapcsolatos uniós jogszabálytervezetek véleményezése, de jelentős számban fogadnak el saját 

kezdeményezésű állásfoglalást is. 

A véleményalkotás az Európai Bizottság, az Európai Parlament vagy a Tanács felkérésével indul. Az elnökség 

kijelöli a témában illetékes szakbizottságot. A szakbizottság kiválasztja azt a képviselőt, aki a véleményt 

elkészíti. Mivel a tagok számára ez az un. előadói szerep a legfontosabb, ezért területi, szakmai, sőt politikai 

mérlegelés tárgya, ki kapja a felkérést. Az előadó kérhet és kaphat szakértői segítséget is az első variáció 

kialakításához. Minden véleménytervezetet legalább öt héttel a szakbizottság ülése előtt el kell juttatni a 

szakbizottság titkárságához, hogy azt az adott szakbizottság tárgyalhassa. Ha a téma összetett, másik 

szakbizottság elé is kerülhet az előterjesztés. Vita után, ha a szakbizottság támogatja, a Közgyűlés elé terjesztik 

a véleményt. Itt már nincs lehetőség a szöveg módosítására, legfeljebb a korábban bekerülő alternatív 

megfogalmazások közötti döntésre, hiszen a módosító indítványokat legalább kilenc nappal a plenáris ülés előtt 

be kell nyújtani.45 A véleményt, ha a plenáris ülésen többségi szavazással elfogadták, megjelentetik az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában. Ebben az időszakban az eredeti javaslatról az Európai Parlament is kialakítja 

álláspontját. 2010 óta a Régiók Bizottságának van lehetősége arra, hogy a Parlament módosításait is 

kommentálja. Ez a folyamat azonban időben behatárolt: egyrészt véleményét a Bizottság, a Tanács vagy a 

Parlament által megszabott határidőre el kell készíteni, azaz egy ügy tárgyalását nem tudja elhúzni. Másrészt az 

elnökség is megszabja a Közgyűlésen a hozzászólások idejét. Saját kezdeményezésű jelentés kidolgozására 

irányuló kérelmet vagy az elnökség három tagja, vagy valamely szakbizottság, vagy 32 képviselő nyújthat be az 

elnökséghez. Ennek befogadásáról háromnegyedes többséggel döntenek. Majd az eljárás megegyezik a 

korábban ismertetettel. 

A Régiók Bizottsága szoros kapcsolatot ápol a többi európai és nemzetközi szubnacionális érdekeket 

megjelenítő hálózattal. Ennek előzménye, az Európai Bizottság többszintű kormányzásról született fehér 

könyve, illetve a CoR 106/2002-es véleménye, amely a minél szélesebb együttműködés melletti kiállást 

tartalmazza. Több szervezettel közös érdekeltségi nyilatkozatot írtak alá és „cselekvési tervek‖ alapján 

                                                           
43http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=d0808c8c-0d54-4f66-8fc2-0eed601ddc78&sm=d0808c8c-
0d54-4f66-8fc2-0eed601ddc78 
44http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?view=folder&id=9b28b1b9-440c-4b31-87b8-82459a6c3f5b&sm=9b28b1b9-

440c-4b31-87b8-82459a6c3f5b 
45Ennek technikai okai is vannak: a főtitkárságnak biztosítani kell a fordítást és a tagokhoz a szövegek eljuttatásátt. 

http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=d0808c8c-0d54-4f66-8fc2-0eed601ddc78&sm=d0808c8c-0d54-4f66-8fc2-0eed601ddc78
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=d0808c8c-0d54-4f66-8fc2-0eed601ddc78&sm=d0808c8c-0d54-4f66-8fc2-0eed601ddc78
http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?view=folder&id=9b28b1b9-440c-4b31-87b8-82459a6c3f5b&sm=9b28b1b9-440c-4b31-87b8-82459a6c3f5b
http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?view=folder&id=9b28b1b9-440c-4b31-87b8-82459a6c3f5b&sm=9b28b1b9-440c-4b31-87b8-82459a6c3f5b
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rendszeresen tartanak közös rendezvényt. Az európai hálózatok legteljesebb listája is a CoR honlapján található 

meg.46 

2006-ban a Parlament és a Tanács közös javaslata – a CoR erős politikai támogatása mellett – hívta életre az 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulást (EGTC), amely a határon átnyúló régióközi kapcsolatépítést 

segíti. A cél az is volt, hogy ezek a szervezetek önállóan is pályázhassanak az uniós pénzügyi forrásokra. A CoR 

ezek kialakításánál elsősorban tanácsadói, információ-átadó szerepet tölt be. 

Több esetben a Régiók Bizottságának tagjai a szorgalmazói a nemzetközi szorosabb együttműködéseknek. Jó 

példa erre, hogy a 2011 februárjában alakult új szerveződést, az Európai Unió Kisvárosainak és 

Kistelepüléseinek Szövetségét (CTME) a CoR póttagja kezdeményezte, hangsúlyozva, hogy az európai 

népesség 50%-a él a 30-50 ezer lakosú városokban és az ő érdekeik markánsabb megjelenítése a cél. Nyolc 

nemzeti szintű szövetséget fognak össze hét tagállamból, ezek között két magyar szervezetet is találunk: a 

Területi Önkormányzatok Országos Szövetségét és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségét. 

A Régiók Bizottsága ülésein minden hivatalos nyelv használható, és biztosítják a szinkrontolmácsolást, bár a 

szervezet honlapján ez a nyelvi sokszínűség már csak a dokumentumok egy részénél valósul meg. Székhelye 

Brüsszel és a tanácskozások döntő többségét is ott tartják. 

A Régiók Bizottságának működésével kapcsolatban meg kell állapítanunk, hogy a regionális érdekérvényesítést 

nehezíti, hogy a CoR tagjai politikai pártcsoporthoz tartozás alapján is megosztottak, nemcsak 

szakbizottságokban végzik munkájukat és fogadnak el állásfoglalásokat, illetve érzékelhető ellentét is 

megfigyelhető a különböző szintek (régió – kistérség – önkormányzat: nagyváros – kis falu) képviselői között. 

Molnár Árpád, a dél-dunántúli régió egyik delegáltja szerint az a napjainkra dominánssá váló rendszer, amely a 

Régiók Bizottságában is a politikai csoportok szerinti munkát helyezi előtérbe kevésbé optimális, mivel egyrészt 

egyre inkább „kis parlament‖ formáját öltik a plenáris ülések, másrészt a frakciók létszáma és befolyása 

felülírhatja a szakmai érdeklődést.47 

A korábban jelzett problémák – csak tanácsadó szerv, amely véleményét nem kötelező figyelembe venni, a nem 

túl gyakori ülésezés, a regionális kijáró funkció háttérbe szorulása – hozta magával, hogy a régiók a ’80-as évek 

közepétől önálló irodákat is fenntartanak Brüsszelben. Ma már számuk meghaladta a háromszázat. Ezek a 

képviseletek természetesen fő partnerüknek a Régiók Bizottságát tekintik, de fő tevékenységük a lobbizás, a 

fejlesztési támogatásokhoz való hozzáférés és a formális és informális kapcsolatépítés. (Kaiser, 2010) 

Magyarok a Régiók Bizottságában 

2003. április 16-án írta alá hazánk az Európai Unióhoz a csatlakozási dokumentumot. Ettől kezdve 

megfigyelőként a magyar képviselők is részt vehettek az integrációs intézmények munkájában. Ez azt jelentette, 

hogy hozzászólási joggal már rendelkeztek, de szavazati joggal még nem. Ez a felkészülési egy év lehetőséget 

biztosított, hogy belülről, jobban megismerhető legyen az Unió működése, a formális és informális egyeztetések 

különleges rendszere. 

A CoR tagjaira a kormányok tesznek javaslatot, amit az Európai Unió Tanácsa minősített többséggel 

megszavaz. Nálunk az önkormányzati szövetségek vezetői és a regionális fejlesztési tanácsok jelöltek tagokat, 

és 2003-ban a kibontakozó vita nyomán kiderült, hogy a két csatornán keresztül javasoltak közül 7 személy 

megegyezett. Így könnyebb volt megtalálni a kompromisszumot és a többi tagra vonatkozóan kialakítani a 

kompromisszumot. A 2007 januárjáig 317, majd a román és bolgár csatlakozás után 344 taggal és ugyanennyi 

póttaggal működő CoR-ban 12+12 helyünk van. 2004. május 1-után teljes joggal és intenzíven kapcsolódtak be 

a magyar képviselők a Régiók Bizottságának tevékenységébe. 

A képviselőkkel készített interjúk és levelezés48 alapján körvonalazódik az a munka, amely a CoR-ban a magyar 

résztvevőkre hárul. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy az integrációs szervezet elsősorban a 

közösségi érdekek képviseletére hivatott, és nem várható el tőle, hogy az előterjesztések vitájában, illetve az 

állásfoglalásaiban a nagyon eltérő regionális érdekeket képes legyen megjeleníteni. Mire alapozom ezt a 

véleményemet? 

                                                           
46http://www.cor.europa.eu/pages/CoRAtWorkTemplate.aspx?view=folder&id=b2036580-d361-409f-8111-6962f3faa3c7&sm=b2036580-

d361-409f-8111-6962f3faa3c7 
47Az interjú Molnár Árpáddal T 049453. sz. OTKA kutatás keretében 2007 augusztusában készült. 
48Levelezés: Molnár Árpáddal – 2006 tavasza, interjú 2007. augusztus 9.; interjú Bor Imrével: Paks, 2006. 07. 20. ; Wekler Ferenccel: 2007. 

január 23., Pörös Bélával: 2007. február 19., Dr. Sértő-Radics Istvánnal 2007. augusztus 6., Paizs Józseffel 2007. augusztus 8. Szabó 
Lóránttal 2007. augusztus 18. 

http://www.cor.europa.eu/pages/CoRAtWorkTemplate.aspx?view=folder&id=b2036580-d361-409f-8111-6962f3faa3c7&sm=b2036580-d361-409f-8111-6962f3faa3c7
http://www.cor.europa.eu/pages/CoRAtWorkTemplate.aspx?view=folder&id=b2036580-d361-409f-8111-6962f3faa3c7&sm=b2036580-d361-409f-8111-6962f3faa3c7
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Ha áttanulmányozzuk a Régiók Bizottságának plenáris ülései napirendjeit, akkor láthatjuk, hogy sem az évi 5 

plenáris ülés nem biztosít elegendő lehetőséget a részérdekek markáns megjelenítésére, sem az, hogy 3 hónapon 

belül a véleményüket ki kell alakítani, sem témák nem adnak erre módot. Az utóbbi – 2011. június 30-július1-i 

ülésen49 napirendre kerültek: 

Az európai uniós kutatás- és innovációfinanszírozás közös stratégiai kerete felé 

(Zöld könyv – vitaindító dokumentum, amely megelőzi a jogszabálytervezet előkészítését - vitája) 

Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-

hatékony közlekedési rendszer felé. (Fehér könyv – egy nagyobb jogalkotási programcsomagra vonatkozó terv) 

A helyi és regionális önkormányzatok szerepe a fenntartható vízgazdálkodás előmozdításában. 

Előretekintő vélemény az EU magyar elnökségének felkérésére. 

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA KIEMELT KEZDEMÉNYEZÉSE: INNOVATÍV UNIÓ 

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 

Az éghajlat-változási politika érvényesítése és az EU jövőbeli költségvetése 

Saját kezdeményezésű vélemény az Európai Bizottság felkérésére 

A hagyományos nyelvi kisebbségek védelme és fejlesztése a Lisszaboni Szerződés keretében 

Saját kezdeményezésű vélemény 

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó uniós állami támogatási szabályok reformja 

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 

Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig és azt követően 

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 

A LIFE uniós támogatási program – További lépések 

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 

Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások (2010–2011) 

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 

Az EU belső biztonsági stratégiája 

Az Európai Bizottság közleménye 

Ezen kívül ezen a két napon felszólalt az Európai Bizottság egyik biztosa és az Európai Parlament költségvetési 

bizottságának alelnöke és elnökségi tagokat választottak. 

Ebből is nyilvánvaló, hogy a plenáris ülések szinte nem nyújtanak módot arra, hogy módosításokkal ott és akkor 

alakítsák át a CoR véleményét, hiszen az ülések leggyakrabban másfél naposak és rendszeresen, több mint 20 

napirendet tárgyalnak rajta. A képviselők elmondása alapján is leginkább a szakbizottságok ülésein van 

lehetőség a vélemény alakítására. Jól példázza ezt az a háttéranyag, amely a Területi Kohéziós Politika 

szakbizottság 2007 március 16-ai üléséhez készült, amikor első olvasatban foglakoztak „A fő transzeurópai 

közlekedési tengelyek kiterjesztése a szomszédos országokra. Közlekedéspolitikai iránymutatások Európában és 

a szomszédos régiókban‖ (Brüsszel, 31.1.2007 COM(2007) 32‖) című Európai Bizottság által elkészített 

                                                           
49http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8zrXVqdLxAYnYqvwQ%3d 

http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8zrXVqdLxAYnYqvwQ%3d
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dokumentummal. Az adott témában 2005-től egyeztetéseket folytatott már egy un. High Level Group és a 

kialakult anyag markánsan tükrözi a magyar érdekeket. A Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének 

nemzeti koordinátora, Baranyi Magdolna készítette a háttéranyagot, amely az Állandó Képviselet 

szakdiplomatájának a véleményét is tartalmazta. Ezek szerint támogatandó a dokumentum, mert a magyar 

igények többségét – ha nem is minden javaslatát – tartalmazta. Ha vizsgáljuk a magyarok tevékenységét a 

Régiók Bizottságában az egyik legjelentősebb eredménye egy a dél-dunántúli régióból kezdeményezett és a 

CoR által befogadott pályázat. Ennek előzményeként a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2004 

novemberében tárgyalta „A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács javaslata az Európai Parlament 

magyarországi képviselői, a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság magyarországi delegáltjai 

számára az új EU tagállamok leszakadó régióinak településein és a városok leépülő körzeteiben élők lakás-és 

életkörülményeinek javítását célzó kezdeményezések kialakítására‖50 című előterjesztést. A sikeres lobbinak51 

köszönhetően még ugyanabban a hónapban a CoR elnöksége tárgyalt erről a kezdeményezésről és a 

támogatandó kutatási programok közé került.52 2005-ben a kutatás érdekében létrejövő konzorcium 

előminősítési dokumentációt készített a CoR számára és elmondható, hogy ennek hatására 2006 októberében 

írták ki azt a pályázati felhívást, amely már a címében is tükrözte a témát: „Közösségi kohézió: jó gyakorlat a 

helyi és regionális szintű esélyegyenlőségi jogalkotásban, különös tekintettel a leszakadó térségekre‖. A 

közösségi befogadást elősegítette, hogy hasonló brit kezdeményezés is volt, s bár a két kutatási javaslatot 

összevonták, mégis sikerült megőrizni a fő irányt. A 2007 januárjában indult kutatást tanulmánnyal és 

kézikönyvvel kellett lezárni 2007. augusztus 1-ig. Természetesen nemcsak Pécs környékét vizsgálták, hanem 

Hamburg egyik kerületét, Steiermarkot, Komarnot, és egy-egy román, bolgár és angol területet is. Így az 

összehasonlítás módszertanát segítségül hívva részint a lemaradó térségek helyzetéről kaptak képet, részint a 

különböző országok sajátos jogi eszközrendszerére is fény derült. Sajnos a tanulmány felhasználásáról már 

információkat nem találunk. 

A Régiók Bizottsága szerepet játszhat abban, hogy egy-egy magyar régió ismertebbé váljon Európában. Ennek 

egyik módja, ha a politikai csoport adta lehetőséget a delegáltak kihasználják. 2005 decemberében az 

ALDE@CoR színes lapban53 francia és angol nyelven jelent meg a Balatonról, illetve Veszprém megyéről 

ismertetés. Molnár Árpád szerint informális hatása abban is mérhető volt, hogy néhány képviselőtársa jelezte, a 

következő évben szívesen ellátogat a Balatonhoz. 

Sértő-Radics István elmondása szerint a CoR-ban nem annyira egy-egy régió, hanem inkább az ország 

érdekében lehet lobbizni. Legjelentősebb eredménynek a 2007-2013 közötti költségvetés elfogadásánál 

benyújtott magyar módosítást tartotta. Ennek értelmében a kohéziós alapnál, ha a végső kedvezményezett 

önkormányzat, amely nem tudja az áfát visszaigényelni, akkor ezt a támogatás tartalmazhassa. E felvetést a 

Régiók Bizottságában a magyar delegáció fogadtatta el, és sikerült az Európai Tanácsban is érvényesíttetni. A 

nemzeti delegáció nevében rendszeresen nyújtottak be módosító indítványokat. A lobbizás másik lehetőségét az 

jelenti, hogy a CoR tagjai közvetlenül fordulhatnak pl. az Európai Bizottság Főigazgatóságaihoz és egyéb 

közösségi intézményekhez. Pozitív példaként a Szabolcs-Szatmár megyei szilárdhulladék programot említette, 

amikor kijáróként képes volt a pályázat sorsát követni Brüsszelben. Ilyenkor nagyon fontos, hogy az adott helyi 

vagy országos érdeket közösségi érdekként lehessen bemutatni, hiszen különben nehéz más nemzeti delegáltakat 

az adott ügy támogatására megnyerni. 

A Régiók Bizottságába delegáltak felvetették, hogy sajnálatosan kevés befolyása van ennek a közösségi 

intézménynek. Gondot okoz számukra az is, hogy nem tudnak megfelelő szakértői bázisra támaszkodni. Az 

érdekérvényesítés csak akkor működhet, ha időben sikerül más országokból is a módosításhoz támogatást kapni. 

Ugyanakkor a szűk regionális érdekek nehezen konkretizálhatók, hiszen a témák többségénél nehéz határt húzni 

a különböző térségi régiók közé – nagyon is hasonló problémával küzdenek a lemaradó régiók. Bor Imre a vele 

készített interjúban arra tett javaslatot, hogy célszerű lenne a szakbizottságok mellé telepíteni egy-egy szakértői 

teamet, a szakszerűbb javaslatok kidolgozása érdekében. 

Molnár Árpád szerint eredményesebb lenne a tevékenységük, ha a finn megoldáshoz hasonlóan negyedévente 

találkozhatnának a miniszterelnökkel és az Európai Parlament, a Gazdasági és Szociális Bizottság tagjaival. 

Sértő-Radics István szerint a spanyol példa is követendő lehet, ahol nagyon szoros a kapcsolat a Brüsszelben 

tevékenykedő munkatársakkal, illetve a spanyol kormánnyal. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy a CoR 

kimutatásai szerint a Tanács 80%-ban figyelembe veszi a véleményüket, és a magyar delegációnak különösen 

                                                           
502. sz. melléklet tartalmazza a javaslatot. 
51Pörös Béla szóbeli közlése alapján ebben jelentős szerepet vállalt Sértő-Radics István, Herczog Mária az ECOSOC magyar delegáltja és 

Kósáné Kovács Magda EP tag. 
52http://www.deldunantul.com/index.php?id.=4416&print=1 . 2007. 04. 01. 
53Évente háromszor jelenik meg a liberális csoport kiadványa. Lásd . 3. mellékletet. 

http://www.deldunantul.com/index.php?id.=4416&print=1
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2003-05 között nagyon jó volt a megítélése – a legaktívabbak voltak az újonnan bekerült tagállamok delegációi 

közül. 

Nem hallgathatok arról sem, hogy a magyar képviselők is eltérő intenzitással vesznek részt a CoR munkájában. 

A delegáció megállapodása értelmében a póttag aktívan bekapcsolódhat a helyettesítendő tag egyik 

szakbizottságának munkájába. Erre kiemelkedően jó példát a dél-dunántúli régióban Molnár Árpád és Szabó 

Lóránt nyújtották – utóbbi a COTER minden ülésén ott volt, míg az interjúkból az is kiderült, hogy több 

képviselő nem tartja elsődleges munkájának az uniós szerepvállalást. 

A Lisszaboni Szerződés szerinti új ötéves ciklus 2010 februárjában indult. A Régiók Bizottságába történő 

delegálás tekintetében az önkormányzati szövetségek és a regionális fejlesztési tanácsok közösen egyeztetett 

javaslata alapján – a 2010-es magyar parlamenti választások után – Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

állítja össze a listát a Régiók Bizottsága magyar jelöltjeiről. A jóváhagyott listát a Minisztérium a Magyar 

Köztársaság Állandó Képviseletének közreműködésével juttatja el az Európai Unió Tanácsához, ahol uniós 

eljárás keretében kerülnek kinevezésre a CoR magyar tagjai. A mandátumok az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában történő kihirdetéssel lépnek hatályba. Az őszi önkormányzati választások után változások következtek 

be, mivel négy tag és hat póttag elveszítette önkormányzati mandátumát, így helyükre újabb személyeket kellett 

kinevezni, amely 2011 februárjában történt meg. 

Az utóbbi évben a magyar képviselők közül Sértő-Radics István volt előterjesztő, aki „Helyi és regionális 

önkormányzatok Ukrajnában és az EU–Ukrajna közötti együttműködés fejlesztése‖ címmel dolgozta ki 

véleményét. Felhívta arra a figyelmet, hogy az Ukrajnával folytatott – társulási megállapodással kapcsolatos – 

tárgyalásokon a határon átnyúló és regionális együttműködésre is sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani E 

cél érdekében az előterjesztés a határon átnyúló régiók lakóinak vízummentességet javasol, az uniós támogatási 

programokat jobban össze kellene hangolni és Ukrajna is részt vehessen az európai területi együttműködési 

csoportosulásban. (Agg, 2011) 

Magyar regionális képviselet Brüsszelben 

A nemzetközi tapasztalat egyértelműen azt igazolja, hogy a Régiók Bizottsága önmagában nem képes azt az 

információs szükségletet betölteni, amely részint a szubszidiaritás elvének betartása, részint a demokráciadeficit 

csökkentése, részint a polgár-közelibb Unió koncepciója megkövetelne. A 90-es évek elejétől megfigyelhető, 

hogy a régiók a sikeresebb lobbizás érdekében saját képviseletet is létrehoztak Brüsszelben. Ezt a helyzetet jól 

ismerő Hans Beck, az Európai Bizottság magyarországi delegációjának korábbi vezetője a kilencvenes évek 

végén szorgalmazta hasonló jelenlét megvalósítását. Először a nyugat-dunántúli régió jelent meg Brüsszelben 

1999-ben létrehozva a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét. Majd ennek eredményes tevékenysége 

nyomán merült fel, hogy minden régió is kapjon hasonló képviseletet. Már 2005-ben döntés született arról, hogy 

a regionális ügynökségek egy-egy embert kiküldhetnek, azonban a szerkezet kialakítása, illetve a finanszírozás 

kérdése vitákat gerjesztett. 

Bár a terv szerint 2006 áprilisától kellett volna a munkájukat Brüsszelben megkezdeni, erre végül csak 2006. 

szeptember 1-től nyílt lehetőség. A regionális fejlesztési tanácsok határozták meg kiküldött munkatársuk 

feladatát, beszámolási kötelezettségét. A koncepció arra épült, hogy az első év után, amely finanszírozását 

döntően az állam vállalta, a kiküldöttek fizetését biztosítani fogják az elnyert pályázatok segítségével. Egyet kell 

érteni Kaiser Tamással, bár jó formát választottak a regionális érdekek megjelenítésére, de nem tekinthető 

sikertörténetnek a brüsszeli jelenlét. (Kaiser, 2010:58) Közép-dunántúli és Közép-magyarországi régiók meg 

sem kíséreltek jelen lenni Brüsszelben, bár 2003-tól Budapest önálló képviselettel rendelkezik az „unió 

fővárosában‖. 2008-tól a dél-dunántúli régió sem volt képes a korábbi formában fenntartani az irodát – így a 

munkatárs csak időszakosan jelent meg Brüsszelben. 2009-től a horvátországi Szlavónia régióval közösen 

létesítettek képviseletet, ami a határon átnyúló és Horvátország csatlakozását is segítő programokhoz jó alapot 

biztosít. A nyugat-dunántúli régió is önállósította magát és saját képviseletet tart fenn lengyel, osztrák, bolgár 

régiókkal „társbérletben‖, míg a dél-alföldi iroda is saját képviseletet igyekszik nyitni. Az észak-alföldi és az 

észak-magyarországi régiók a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének keretében tevékenykedtek. 

(Kaiser, 2010:59) Látni kell azonban, hogy az utóbbi években a brüsszeli regionális lobbizás veszített a 

súlyából, hiszen a kohéziós forrásokkal kapcsolatos döntések a tagállamokban születnek meg, így elsősorban a 

formális és informális hálózatépítés területén segíthetik a saját régióikat. 

Milyen jövő körvonalazódik Európában? Bár a Régiók Európája a nemzetállamokkal szemben nem valósul 

meg, de a regionális, szubnacionális kapcsolatok egyre szorosabb hálója ma már 500 millió állampolgár életét 

megérinti, hiszen minden kis település rendelkezik testvér-kapcsolattal és az önkormányzatok nemzetközi 

együttműködése is érzékelhetően befolyásolja mindennapjainkat. 
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6. Mellékletek 

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁSRÓL SZÓLÓ FEHÉR KÖNYVE (linkben) 

6.1. 1. melléklet: Helyi és Regionális Közhatóságok Európai 
Kongresszusa (CLRAE) magyar tagjai 
 

Név Á/H Pol. csoport Beosztás 

Helyhatóságok Kamarája       

Bende György Á NI Polgármester 

Illés György Á GILD Polgármester 

Kovács Lajos Á PPE/DC Alpolgármester 

Magyar Csilla Á NI Polgármester 

Czeferner Józsefné H NI Polgármester 

Pénzes Erzsébet H NI Polgármester 

Rumszauer Ilona H PAP/NPA Polgármester 

Régiók Kamarája       

Kriza Ákos Á NI Polgármester 

Manninger Jenő Á PPE/DC Megyei elnök 

Schrick István Á GILD Polgármester 

Hámori György H NI Polgármester 

Lázáry Viktor H PPE/DC Alpolgármester 

Ménes Andrea H NI Polgármester 

Szibrik Jenő H SOC Polgármester 

6.2. 2. melléklet: 

Európai Unió 

Régiók Bizottsága 

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése 

Küldetési nyilatkozat 

A Régiók Bizottsága a helyi és regionális képviselők európai uniós közgyűlése. 

Az európai integráció ügyét szolgáló regionális és helyi választott képviselőkből álló politikai közgyűlés 

vagyunk. Politikai legitimitásunk révén gondoskodunk az Európai Unió valamennyi területi egységének, 

régiójának, városának és településének intézményi képviseletéről. 

Az a küldetésünk, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat bevonjuk az uniós döntéshozatali folyamatba, és 

így ösztönözzük a polgárok nagyobb arányú részvételét. 

Politikai tevékenységünk azon a meggyőződésen alapszik, hogy az európai, nemzeti, regionális és helyi szint 

közötti együttműködés elengedhetetlen, ha egyre szorosabb és szolidárisabb uniót kívánunk felépíteni Európa 
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népei között és szembe akarunk nézni a globalizáció kihívásaival. Ennek érdekében szorosan együttműködünk 

és az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és az Európai Unió Tanácsával, valamint elsősorban a 

többszintű kormányzás elősegítése végett a tagállamokban a különféle hatalmi szintekkel is. 

Politikai ajánlásokkal véleményt nyilvánítunk az európai stratégiákról, és részt veszünk az uniós jogalkotás 

előkészítésében. Már a legkorábbi előkészítő szakaszokban olyan szakpolitikákat és koncepciókat javaslunk, 

amelyek az ezek megvalósításáért többnyire felelős regionális és helyi önkormányzatok tapasztalataiból és 

szakismereteiből származnak. 

Azt szeretnénk, ha a globalizált világban a „sokféleségben egységes‖ Európa a lehető legjobban kihasználná 

földrajzi, kulturális és nyelvi sokszínűségét, mivel ez erejének a forrása, és polgárai identitásának záloga. Részt 

veszünk az európai demokrácia és polgárság, valamint ezek értékeinek előmozdításában, és hozzájárulunk az 

alapvető jogok megvalósításához, valamint a kisebbségek védelméhez. 

Ügyelünk a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartására, hogy az európai döntéseket a 

polgárokhoz legközelebb és a legmegfelelőbb szinten hozzák és alkalmazzák, így gondoskodunk arról, hogy a 

közös politikákat hatékonyabban és a polgárokhoz közelebb valósítsák meg. Azért dolgozunk, hogy az Unió 

valamennyi területi egysége harmonikus, fenntartható módon fejlődjön, így a méltányosság és a szolidaritás 

nevében lándzsát törünk az Európai Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának céljai mellett. 

Sürgetjük, hogy a regionális és helyi önkormányzatok autonómiával rendelkezzenek, és igénybe vehessék a 

feladataik teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, ezáltal támogatjuk a felelősségteljes kormányzás elveit 

és mechanizmusait, és ösztönözzük a decentralizációs folyamatot. 

Ösztönözzük az együttműködést egyrészt a tagállamok regionális és helyi önkormányzatai között, másrészt – a 

bővítési stratégia, valamint a szomszédsági és a fejlesztési politika keretében – a tagjelölt országok, potenciális 

tagjelölt országok, szomszédos országok és harmadik országok önkormányzataival is. 

Platformokat és hálózatokat alakítunk ki, fórumokat szervezünk, hogy megkönnyítsük a régiók, városok és 

települések közötti együttműködést és tapasztalatcserét, és partneri kapcsolatokat építünk ki képviseleti 

szerveikkel. 

A régiók, városok és települések európai nagykövetei vagyunk, és hangot adunk véleményüknek az európai 

vitában. Közvetlen párbeszédet folytatunk polgártársainkkal Európa eredményeiről és a jövőbeli kihívásokról, 

továbbá segítünk megmagyarázni, érthetővé tenni a közösségi politikák alkalmazását és területi hatását. 

Legyünk partnerek Európa építésében! 

Brüsszel, 2009. április 21. 

6.3. 3. melléklet: A Régiók Bizottságának magyar tagjai 
 

Név Politikai csoport Szakbizottság Hely 

Teljes jogú tagok       

Bihary Gábor PES ECOS, NAT Budapesti Közgyűlés 

Dr. Bóka István EPP ENVE, NAT Balatonfüred 

Dr. Gémesi György EPP EDUC, CIVEX Gödöllő 

Kiss Attila EPP EDUC, ECOS Hajdúböszörmény 

Kovács Sándor EPP ECOS, NAT Jász-Nagykun-Szolnok 

Manninger Jenő EPP CIVEX, NAT Zala megye 

Molnár Csaba PES COTER, ECOS Győr-Moson-Sopron 

Nagy Sándor EPP COTER, ENVE Kistelek 

Ribányi József EPP COTER, ENVE Tamási 

Dr. Sértő-Radics István ALDE EDUC, CIVEX Uszka 

Szabó Gyula PES EDUC, CIVEX Heves megye 

Varga Zoltán PES ENVE, COTER Békés megye 
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Név Politikai csoport Szakbizottság Hely 

Póttagok       

Horváth Zoltán     Baranya megye 

Kovács Ferenc     Vas megye 

Mihályi Helga     Borsod-Abaúj-Zemplén 

Molnár Árpád     Balatonszabadi 

Szakács Imre     Győr-Moson-Sopron 

Székely Szilárd     Sásd 

Temerini Ferenc     Soltvadkert 

Tilki Attila     Fehérgyarmat 

Tüttő Kata     Budapesti Közgyűlés 

Vántsa Botond     Szigetszetnmiklós 

Vargha Tamás     Fejér megye 

Vécsey László     Szada 
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4. fejezet - A REGIONALIZMUS 
KÉRDÉSEI LENGYELORSZÁGBAN, 
CSEHORSZÁGBAN ÉS 
SZLOVÁKIÁBAN 

Schmidt Andrea 

1. Közép-európai sajátosságok – az uniós csatlakozás 
kihívásai 

A régiók más-más szerepet töltöttek be Nyugat- és Kelet-Közép-Európa történetében. Nyugat-Európához képest 

térségünkben a feudális rendszer mintegy 500 évvel később alakult ki, a hűbéri hierarchia nem a nyugat-

európaihoz hasonló mélységben és tagoltságban jött létre, a királyi hatalom kezdettől domináns szerepet játszott. 

A nemesség megpróbálta saját függőségi területeit és rendszerét kiépíteni, de ez általában csak ideiglenesen 

sikerült. A pártharcokban rövidebb-hosszabb időre felemelkedtek regionális hatalmasságok, majd hamarosan 

eltűntek, fennállásuk ugyanis túlságosan rövid volt ahhoz, hogy tartós regionális identitást alakítson ki az általuk 

birtokolt/ellenőrzött területen élők körében. A nagy birodalmak hódításai révén a korábbi arisztokrácia, 

oligarchia teljesen eltűnt egyes vidékeken mielőtt bármilyen tartós uralmi területet kialakíthatott volna. A 

birodalmak megszűnését követően magától értetődően, illetve a nyugat-európai trendekhez igazodva, nem a 

regionalizáció, hanem az egységes nemzetállam megteremtése került napirendre. (Illés, 2002) A térségünkben 

felbomlott birodalmak helyén létrejött nemzetállamok politikusai gyakran éppen a történelmileg kialakult régiók 

feldarabolását, felszámolását tekintették politikai programjaik részének, s a huszadik század határváltozásai 

(elsősorban Lengyelország, Csehszlovákia, majd annak széthullása) tovább szabdalták a korábban kialakult 

egységeket. Regionalizmus helyett a regionalizáció, az állam túlzott beavatkozása jellemezte a térséget egészen 

a rendszerváltás időszakáig. A nemzeti egységprogram ugyanakkor igen mély gyökeret eresztett a közösségi 

emlékezetben, azaz maga is akadályozta a regionális identitás fölülről, azaz államilag vagy éppen az Európai 

Unió irányából történő megszervezési kísérletét.1 

A történelmi múltat napjaink tendenciáival párhuzamba állítva hasonló elvek mentén fogalmazta meg 

álláspontját Kiss Gy. Csaba fenntartva azt a véleményét, mely szerint az uniós elvárásoknak megfelelően 

kialakított (vagy éppen kialakítandó) régiók éppen a hagyományokból adódóan nem lehetnének mesterséges 

területi képződmények, határaikat nem lehet kijelölni, még akár a legalaposabb előkészítéssel, a gazdasági és 

földrajzi szempontok figyelembevételével sem. 

A történelmi tapasztalatok híján, vagy éppenséggel az eltérő történelmi élményből adódóan a regionalizmus 

igazi nagy kihívás az európai integráció folyamatában Közép-Európában. Nemcsak arra indítja a döntéshozókat 

és a polgárokat, hogy mérlegeljék a tervezendő (vagy frissen kialakított) régiók előnyeit és hátrányait, hanem 

arra is, hogy visszatekintve számba vegyék a nemzetté válás útjának dilemmáit, a történelem üzeneteit. A régió 

Kiss Gy. értelmezésében rendszerint szerves történelmi fejlődés eredménye, a politikai mozgásteret nézve pedig 

a szubszidiaritás ösztönzője, a lokális érdekek szószólója. (Kiss, 2004) 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás új módon, de jelentős részben ismét „kívülről‖ veti fel a régiók 

kialakításának szükségességét. Ez a folyamat nem minden esetben tükrözi egy adott ország történelmi 

                                                           
1Elég ez esetben a magyar vármegyerendszer fennmaradásának folyamatát végigkísérni. A feudális állam történetének nagy részében a 
megyei (önkormányzati) és a regionális (államigazgatási) jellegű területi struktúrák természetes, egymást kiegészítő együttéléséről 

beszélhetünk. Az 1526-os mohácsi csatavesztés, az ország két- majd három részre szakadása után a megosztott történeti államtér részein 

eltérő államszervezési gyakorlat folytatódott. Megyerendszer egyedül csak a királyi Magyarország területén maradt meg, de a létrejött 
főkapitányi intézményt a megyék fölé helyezték. A török veszély elmúltával Mária Terézia kísérelte meg a kerületi táblák kiépítésével az 

önkormányzati területi struktúra feletti regionális államigazgatási beosztást meghonosítani. A megyék feletti regionális igazgatásra tett 

kísérletekben II. József kívánta a vármegyerendszer közigazgatási funkcióit megtartva Magyarországot 10 és Erdélyt 3 kerületre felosztani. 
Ez csak ideiglenes jelleggel érvényesült. Az 1848-as forradalom és szabadságharc alatt született közigazgatási reformterveket a háború 

kirobbanása, majd az osztrák önkényuralom söpörte félre. Magyarország 1867-68-ban kettős rendezettségű föderatív állammá vált, s ekkor 

indult meg a nagytérségi struktúrák kialakulása – elsősorban az egyes területek közötti munkamegosztás jelentőségét hangsúlyozva. (Hajdú, 
2004) 
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tapasztalatait, hagyományait. Fontos feladatuk a döntéshozóknak a gazdasági, statisztikai, regionális politikai 

stb. érdekek mellett az adott társadalom területi identitásának kérdéseinek figyelembe vétele, „mert egy 

mélyreható átalakulási folyamatban korántsem másodlagos kérdés, hogy az érintettek tudnak-e azonosulni az új 

szervezeti konstrukciókkal és területi keretekkel, különösen, ha azok hosszabb távon jelentősen befolyásolják 

életfeltételeiket, avagy jelentős csoportok „téridegenné‖ válnak.‖ (Hajdú, 2004) 

A legtöbb európai regionalista mozgalom elfogadja az osztott vagy korlátozott szuverenítás elvét és nem táplál 

szecesszionista vagy szeparatista vágyakat. Az integrációt, mivel csökkenti a nemzetállam hagyományos 

értelemben vett szuverenitását, olyan eszköznek tekinti, amellyel visszaszerezhetik önkormányzatiságukat és 

autonómiájukat. Így az integráció keretein belül a regionalizmus és a kisebbségi nemzetiségi programok között 

elmosódnak a határok. (Grúber, 2002) Ez különösen azokon a területeken igaz, ahol jelentős a nemzetiségi 

lakosok aránya – akár a történelmi államhatár-módosulások eredményeként.2 

Az ideális területi egységeket számba véve vizsgált térségünkben, Közép-Európában az identifikációs 

hatóerővel rendelkező szintnek a középnemesség szerveződési szintje – Magyarországon és Horvátországban a 

megye, Lengyelországban a vajdaság, Ausztriában és Csehországban a koronatartomány – bizonyult. A falusi 

közösségeknek – lévén hosszú ideig a nemesség birtokai voltak – önszerveződési és identitásképző szempontból 

kisebb jelentőségük volt, mint a Balkánon.3 Meglehetősen vitatott a történeti régiók lehatárolásának kérdése. A 

fogalom jelentésének szabatos megfogalmazására a néprajz, a történettudomány, s a történeti földrajz is 

kísérletet tett. Győri Róbert (Győri, 2006) a felsorolt tudományágak fogalomhasználatából kiindulva a regionális 

kötődést az alábbi öt alapelven szemlélteti; gazdasági, társadalmi, kulturális, infrastrukturális, valamint 

természeti kapcsolódások. A fogalom nem statikus, mint ahogy a kötődések, kapcsolódások is dinamikusak, 

időben változ(hat)nak. 

A nagy birodalmak tartományai jelenthettek még identitásteremtő szintet, különösen, ha meghatározott mértékű 

önkormányzattal rendelkeztek. Ilyen volt a Habsburg Birodalmon belül a Kárpátok övezet egyik központi 

területének számító Galícia, mely az 1869-es megegyezést követően önálló tartományi gyűléssel rendelkezett a 

birodalmon belül, követeket küldhetett a bécsi osztrák Landtagba is. A történelem, a nemzeti ébredés eszméi és 

a mozaikos etnikai jelleg, a 20. század első harmadában létrejött nemzetállamok hosszú időre felülírták a létező, 

vagy születő regionális identitásokat, a második világháborút követő szocialista rendszer a maga sajátos állami 

szerepvállalásával új értelmet adott a regionális identitás gondolatának. 

A második világháborút követően a 20. század ’70-es éveiig a szocialista tábor országaiban a régiók kérdését 

háttérbe szorította az állami érdekek kifejezésének problémája, az egyes államok területi integritásának és 

szerepvállalásának súlya mellett nem tudott kifejezésre jutni a regionális dimenzió. A területi integritás 

megkérdőjelezésének folyamata az egyes szeparatista kísérletek előretörésével csúcsosodott ki. 

A kívülről irányított politikai változások, valamint a nemzeti sajátosságok háttérbe szorítását magával hozó 

uniformizálási kísérletek összhangban voltak az erőltetett iparosítás, valamint a tervutasításos gazdaság 

eszméjével. A szovjet regionalizálási mintát vették alapul, mely az alábbiakat foglalta magába: 

Minden körzet a társadalmi-gazdasági adottságainak megfelelően specializálódik, 

A szakodosás mellett a körzeteknek komplexeknek (is) kell lenniük, biztosítaniuk kell az ágazati kapcsolatok 

lehetőségét, 

Minden gazdasági körzetnek van egy, vagy több központja, 

A gazdasági körzet mint társadalmi képződmény nem függetleníthető a természeti, földrajzi adottságoktól, 

A körzethatások kijelölésénél is szempont a nemzetiségi határok figyelembe vétele, 

A gazdasági és közigazgatási körzetek határai lehetőség szerint ne térjenek el egymástól, 

A gazdasági körzetek kialakításánál figyelemmel kell lenni a településhálózatra, a munkaerő-gazdálkodásra, a 

terület történelmi múltjára, hagyományaira és kulturális életére is. (Faragó, 2004). 

                                                           
2Az államalkotó „anyanemzet‖ gyakran igyekszik ezeket az autonómia kísérletével összhangban lévő vágyakat féken tartani. Gondoljunk a 
szlovák közigazgatási reform eredményeként létrejött „vertikális elrendezésű‖ régiókra, melyek kialakításával éppen azt a kezdeményezést 

akasztották meg, hogy a homogénebb, magyarok által nagyobb arányban lakott déli határvidék egy tömbben maradhasson. 
3A falvak évszázadokon át nem is voltak a közjog alanyai, a nemesség gondoskodott a bíráskodásról, az adószedésről, az akkori értelemben 
vett szociális ellátásokról. 
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A szocialista regionalizáció folyamatosan napirenden volt a térség országaiban. A régiók mint gazdasági 

egységek léteztek, a tervek végrehajtásának területi egységei voltak. A tervekben megfogalmazásra került a 

falu-város közti fejlettségbeli ellentét felszámolásának igénye, az elmaradott területek felzárkóztatásának 

lehetősége, s a régió fogalmának újraértelmezése.4 

A régió egyben az állami szervezet része lett, ami a totálisan államosított kommunista rendszerbe jól 

beilleszthető volt, s a vállalat és az ágazati minisztérium mellett a központi erőforrásokért folytatott harc egyik, 

állandóan legitimált alanya, szubjektuma lett. Ezt segítette elő az is, hogy az uralkodó párt (állampárt) mindenütt 

regionális, nem pedig szektorális alapon szerveződött. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy némelyik 

országban, elsősorban a Balkánon, a lakosság a regionális identitás élményét először a kommunizmus évtizedei 

alatt élte meg. Számos esetben, pl. Jugoszlávia, Szovjetunió, de Bulgáriára is igaz, nem a nemzetek teremtettek 

maguknak államot, hanem az államok teremtettek nemzetet.5 Jellemző módon a szocialista-kommunista állam 

többnyire a már történelmileg kialakult területi egységeket vette át és igyekezett azokat új tartalommal, főként 

ideológiával megtölteni. Voltak ugyan területátszervezési kíséretek, de előbb-utóbb általában visszatértek a 

hagyományosabb régiókhoz. A szocialista időkben a keleti blokk országaiban, nem, vagy csak alig beszélhetünk 

regionalizmusról, hiszen az államközpontúság, az etatista szemlélet egyeduralma nem engedte – a hatalom 

megtartása, a társadalom feletti teljes ellenőrzés igénye miatt nem is engedhette – meg ezen „mezoszint‖ 

kialakulását. (Kovács, 2003) 

Az 1970-es években átélt két olaj- és energiaválság következtében a szerkezetátalakítással járó problémák 

feltárása folyamán a „szocialista típusú régiók‖ szerepvállalása nagyobb méreteket öltött. A rendszerváltással 

pedig az új regionalizációs folyamat együtt járt számos országban a gazdaság szerkezet átalakító politikájával, a 

közigazgatási reformmal, a globalizáció folyamatával, valamint európai léptékben az integrációs folyamat 

felerősödésével. 

Az Unióhoz 2004-ben és 2007-ben csatlakozott egykori szocialista országokban többnyire nem belső fejlődés 

hatására születtek régiók, amint erre a világhírű finn geográfus, Anssi Paasi is rámutat. Paasi szerint a közép-

európai régiók többsége gyakorlati megoldás szüleménye, egy adott területi egység. (statisztikai egység, vagy 

közigazgatási, helyi egység), melynek elsődleges célja adatok gyűjtése és produkálása, de melynek valós 

jelentősége nincsen. Továbbmenve, a ’régiók Európája’ Paasi megfogalmazásában egyszerűen az 

adatszolgáltatás egységeiből áll, a ’régió’ pedig egy körülhatárolható területi egység, egy (ön)kormányzati 

formáció, melynek gazdasági és statisztikai mutatói mérhetőek, azaz ’adatot tud szolgáltatni’, térképen 

ábrázolható, a Strukturális Alapok fogadására képes. (Schmidt, 2006) 

A londoni egyetem professzora, Adrian Smith (Smith, 2004) Paasi álláspontjával egyetértve a közép-európai 

regionalizációs folyamatot „tudomány előtti nézőpont‖-ként fogalmazza meg; azaz éles hangon kritizálja azt az 

álláspontot, mely szerint a régióépítés célja a „Strukturális Alapokból érkező támogatások maximális 

kihasználásának lehetőségének megteremtése‖. Hasonló megfogalmazást tesz Süli Zakar István is (Süli-Zakar, 

1999), aki a regionálizációt, mint egy felülről lefelé irányított mesterséges közigazgatási-politikai folyamatot 

értelmezi, melynek során földrajzilag egymáshoz közel fekvő területek, önkormányzatok politikusok 

irányításának hatására egyesülnek. Süli Zakar álláspontja szerint az e folyamat eredményeként létrejövő régió 

tulajdonképpen egy mesterséges alakulat, mely az adott terület közigazgatási funkcióit látja el politikai 

irányítással, vagyis valójában alá- és fölérendeltségi viszonyban álló felek vertikális integrációja. Az így 

megszületett régiók célja a kedvezőbb politikai pozíció elérése. Szerinte a regionálizáció tágabb értelemben az 

egyes országok sajátos intézményi és politikai fejlődésének eredménye. Az Európai Unió – regionális 

támogatási politikáján keresztül, majd kohéziós politikájában – a területi különbségek csökkentésének szándéka 

mellett a tagállamokat adminisztratív típusú regionális struktúra létrehozására ösztönözte, mintegy 

katalizátorként működve az uniós regionális politikák végrehajtásában. A magyar és közép-európai helyzetből 

kiindulva Hajdú Zoltán is a „kívülről‖ felvetett régióalkotási kísérletben látja a veszélyt. (Hajdú, 2004) Faragó 

László is azt az álláspontot fogalmazza meg, hogy a kívülről (felülről) végrehajtott regionalizációs kísérletek 

nem minden esetben érték el kívánt eredményt, sőt maga az új regionalizmus gondolata „nem vezetett új 

                                                           
4A régió olyan összefüggő földrajzi és gazdasági területegység legyen, amely közös, jellegzetes természeti adottságokkal, ehhez mért 

népsűrűséggel, kellő szervezettséggel, olyan általános politikai kultúrával bír, ami a népgazdasági terv révén a rá kiosztott szerepnek a 

lehető legjobb betöltésére képesíti. Evvel nemcsak a saját, hanem az egész ország lakosságának az életszínvonalát a leghatékonyabban 
emeli. (Faragó, 2004 – idézi: Fürst János: A regionális tervezés általános kérdései c. 1954-ben megjelent tankönyvét) 
5Ha tovább vizsgáljuk a Szovjetuniót tagköztársasági szinten, Fehéroroszország, de Litvánia és Ukrajna falusi társadalmára is igaz, hogy a 

lakosság a népszámlálások során a nemzetiséget firtató kérdésre „tutejszy‖, „tutajszy‖, azaz idevalósinak minősítette magát. A szóból 
etimológiailag levezethető, hogy valamely szláv nyelvhez tartozik, de Litvánia esetében arra a problémára is rávilágít, hogy még a litván 

nemzetiségű parasztság is igen nehezen azonosította magát etnikai szempontból, a városi lakosság körében ugyanakkor elenyésző hányadot 

képviselt a litván nemzetiségűek csoportja, helyette zsidók, lengyelek, németek lakták zömmel a városokat, a litván nemesség is 
ellengyelesedett az évszázadok során. 
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térkategóriák kialakításához, hanem az új funkciókat a már működő intézményi struktúrába integrálták. Előre 

nem kalkulált gyakorlati fejlemény, hogy a nemzetállamok a szupranacionalizmus és a regionalizmus kapcsán 

elszenvedett veszteségeiket úgy kívánták enyhíteni, hogy jelentős szerepet vállaltak a regionális intézmények 

létrehozásában, a partnerség kiépítésében, a finanszírozásban, amely az irányítási, a hatalmi pozíciók 

megtartásával járt. Az új intézményrendszer kialakítására az újonnan taggá vált országokban hathat jobban az 

Európai Unió, hiszen azokat a támogatások megszerzésének feltételei közé sorolhatja. Ezek a régiók nem alulról 

felfelé építkeznek, nem természetes fejlődés következtében jönnek létre, nem szabadnak születnek, hanem egy 

szigorú hierarchiába, működési rendbe illeszkednek, nekik szánt bizonyos funkciók ellátására hozzák létre őket!6 

A nyugat-európai folyamatokhoz képest eltérésként kell értékelnünk, hogy térségünkben a regionalizmusnak 

nincsenek meg, vagy csak csökevényesen léteznek a belső, endogén katalizátorai.7 Ez azt is jelenti, hogy amint 

arra Białaszewicz és Paasi is utalt, Közép- és Kelet-Közép-Európa országaiban a régiókialakítási folyamatok – 

ahol egyáltalán voltak ilyenek – általában felülről, központilag irányítottak voltak. Azaz általában hiányzott a 

szerves fejlődésből adódó, s a régióknak igazi erőt biztosító „alulról történő építkezés‖. A mindenkori 

államhatalom túlsúlya, a kis közösségek viszonylagos zártsága, a középszint gyöngesége vagy befelé fordulása a 

régióalkotási kísérletek és kezdeményezések kerékkötőié váltak a térségben, s nem vezettek a hagyományos, 

nyugati értelemben vett régiók kialakulásához. A szocializmus bukása sem hozott jelentős előrelépést, a 

rendszerváltást követően ráadásul térségünkben aránytalanul megnövekedett a helyi szint szerepe (Süli-

Zakar,1999) és nagymértékben korlátozott volt a mezoszint jelentősége. 

A 2004 óta csatlakozott országok többsége a rendszerváltást megelőzően a szocialista tábor tagjai közé tartozott, 

ami túl a Szovjetunió erőteljes nyomásán az állam szerepének abszolutizálását is magába foglalta beleértve a 

központi tervutasításos gazdaságot és az állami központi újraelosztás folyamatát, a helyi érdekek háttérbe 

szorulását. Az uniós csatlakozásig eltelt mintegy másfél évtized a modern piacgazdaság elveinek átvételét, 

annak intézményrendszerének kiépítését, az állam szerepének újraértékelését is magába foglalta miközben az 

ezredforduló körül magára a csatlakozásra is készülni kellett. Ez a jogrend átvételét, de a támogatásokat fogadó 

intézményrendszer kiépítését egyaránt jelentette. Erősíteni kellett az állami szerepvállalás mellett az alsóbb 

szinteket is, megteremtve számukra az önkormányzati feladatok ellátását, a hatalommegosztást, valamint a 

nemzetközi szinten való megjelenést. Számtalan intézkedést kellett meghozni, egyebek mellett feladatként 

jelentkezett olyan megfelelő intézményi háttér kialakítása, amely képes a helyi érdekek képviseletére is. 

Ezek a feladatok a következő területekre koncentráltak: 

• Egyfelől a belső, országon belüli hatalommegosztás kérdése – központi és regionális viszonylatban. Erős 

központosítási tendencia volt megfigyelhető az állami feladatok sokrétűségéből, valamint a regionális szint 

gyengeségéből adódóan. Az esetek többségében a központi és regionális szerepvállalás problémája elsősorban 

a közpénzekhez való jutás kérdésében fogalmazható meg. A regionális szint jövőbeni szerepvállalásának 

megnövekedése középpontjában éppen a fejlesztési feladatokhoz járó források decentralizációjának kérdése 

áll. 

• A problémák másik csoportja egy sajátos dichotómia, azaz a régió – központi kormányzat- Európai Unió 

háromszög létrejöttében ragadható meg. Itt a legfontosabb kérdés annak eldöntése, hogy a három szereplő 

mennyiben egyenrangú, továbbá kinek a hatáskörébe helyeződik az Unió regionális politikájának 

megvalósítása az új tagország területén. Dominálhat-e a hármas egységben a régió, vagy ezt a szerepet az 

Unió kívánja betölteni a maga területfejlesztési prioritásaival, s egyáltalán hogyan kapcsolódhatnak 

egymáshoz ezek a szereplők? 

• Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kormányzatok kettős nyomás alatt állnak. Egyfelől minden 

tevékenységüket annak a célnak szolgálatába kell állítaniuk, hogy a régiók minél eredményesebbek legyenek 

az uniós források fogadásában és lekötésében, ugyanakkor nyomást gyakorol rá az Európai Közösség is annak 

érdekében, hogy a nemzeti fejlesztéspolitika prioritásai mind jobban összhangban legyenek az uniós 

prioritásokkal. A csatlakozást megelőző időszakban nem volt mindegy, hogy hogyan reagálnak minderre 

nemzeti kormányzati és regionális szinten egyaránt. Az a kérdés is megfogalmazódott, hogy az új tagország 

mennyiben kerül uniós befolyás alá területfejlesztési kérdéseket illetően, vagy mennyiben tudja érvényesíteni 

saját elképzeléseit Brüsszel irányába. Sikerül-e súlyt helyezni a sajátosságokra, vagy a már többéves tagállami 

                                                           
6Kiemelés Faragó Lászlótól származik! (Faragó, 2004) 
7Itt újfent Győri Róbert történelmi régió – meghatározási kísérletére kell utalni. Magyarországon a vármegye, illetve a megye jelentett 

identifikációs egységet, míg Lengyelország – eltérő történelmi adottságait alapul véve (a történelmi régióknak nagyobb jelentőségük volt, 

ugyanakkor a nemzetállam létrejöttének gondolata ugyan már a 19. század elején jelen volt, gyakorlati megvalósítására az első világháború 
végéig várni kellett. 
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múltra visszatekintő nyugat-európai államokhoz hasonló bánásmódban részesül? Ez utóbbi számos hátránnyal 

járhat, egyebek mellett a nyugati tagállamokkal való azonnali versenyhelyzetbe való kerülést is magába 

foglalja? 

Az uniós integráció és a regionalizáció egymással összefüggő problémák. Az integráció kettős hatással van a 

régiókra, ezek közül az első a politikai következmény, azaz a nyilvános közösségi dokumentumokban 

megfogalmazott elvek, melyek közül egyik legfontosabb a szubszidiaritás kérdése. A másik terület a gazdasági 

következmény, azaz annak a hatása, hogy az európai régiók együttes megjelenése az uniós piacon a 

versenyképesség kihívásait jelenti egyszersmind. Az egyes régiók versenyképességét növelendő az Unió a 

Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból különböző támogatást tud nyújtani a gyengébbek számára. 

A közelgő uniós csatlakozás új feladatok elé állította az egyes államokat, a központi hatalom és a regionális 

szint közötti viszony újraértelmezése vált aktuálissá. Kezdetben, amikor az Európai Gazdasági Közösség 

elsősorban államok közti döntéshozatali jelleggel bírt, az EGK működése a tagállamok külpolitikai 

ténykedésének egyik elemét alkotta. Az EGK-n belül ilyen értelemben felfogott együttműködés a tagállamok 

kezébe helyezte a politikai döntéshozatalt a centralizáció jegyében. A tagállamok magukra vállalták a 

külpolitikai, s ezzel együtt a közösségi politika intézését még abban az esetben is, ha ez regionális kérdéseket 

érintett. A múlt század ’70-es éveinek második felében a Strukturális Alapok megjelenésével merőben új helyzet 

állt elő. Az alapok nyújtotta források hatékony felhasználása szélesebb értelemben vett partnerséget igényelt. Az 

uniós támogatási rendszer ilyen módon történő átalakítása kettős hatással járhatott úgy a tagállamokra, mint 

azok lakosságára nézve. A központi kormányzat az uniós támogatásokért folytatott küzdelemben saját 

jelentőségét igyekezett hangsúlyozni, miközben a régiók (ahol nem csupán statisztikai egységek!) vezetése 

jelentős mobilizációs folyamat tevékeny résztvevőjévé válhatott. A kormányzat szerepének fontosságát a 

sokrétű nemzetközi tárgyalások lefolytatásával magyarázta, ezzel egyidejűleg a régiók saját jelentőségüket 

alátámasztandó sorra nyitották képviseleteiket Brüsszelben. Ezeken keresztül kívánván hatást gyakorolni a 

kormányzatokra a regionális szerepvállalás s a decentralizációs folyamat erősítése végett. (Szczerski, 2001) 

A Strukturális Alapok létrehozásának következményei az alábbi három pontba sorolhatók: 

• Számos tagállamban a decentralizációs folyamat katalizátoraként működött, s a forrásokban részesedni 

kívánó tagállamok a közhatalmat alacsonyabb szinten is ki kellett, hogy építsék a helyi politikai erők 

bevonása által, 

• Európa-szerte új mobilizációs lökést adott az önkormányzati rendszer fejlődésének, 

• Új alapokra helyezte a területi és az Európai Unió kormányközi intézményei közötti kapcsolatokat. 

A Strukturális Alapokból érkező támogatásához való hozzáférés a régiók ily módon megvalósult emancipációját 

eredményezte, ugyanakkor együtt járt a regionális szint és a közösségi szint közötti kapcsolatrendszer 

viszonyrendszer és érdekérvényesítési folyamat újraértékelésével. Jacques Delors idejében zajlott a regionális és 

a nemzeti kormányzati szint érdekérvényesítésének kiegyenlítésének folyamata, melynek eredményeként a 

Strukturális Alapok felhasználásának alapelvei közé bekerültek a segítőkészség, a szolidaritás. A nemzetközi 

együttműködés szempontjából újdonságot jelentett a regionális szint megjelenése. 

A decentralizáció és a regionális szint előtérbe kerülése gazdasági szempontból is vizsgálható. A közös uniós 

piac jelenléte, a tagállamok gazdasági együttműködésre való ösztönzése, valamint számos makrogazdasági 

kérdés uniós döntési szintre helyezése csökkentette az egyes tagállamoknak saját nemzetgazdaságuk 

folyamataiba a gazdaságfejlesztés érdekében történő beavatkozás lehetőségét. Az állami beavatkozási lehetőség 

a globalizálódó gazdasággal is csökkent. Mindez azzal a következménnyel járt, hogy hatékony állami 

beavatkozási lehetőség hiányában az egyes régiók gazdasági potenciálja közötti szakadék továbbra is 

fennmaradhatott. 

Az uniós közös gazdaságpolitika régiókra gyakorolt hatásai között megjelent a versengés mint kihívás. A tőke, a 

munka, a javak és a szolgáltatások szabad áramlás eredményeként a térbeli adottságok meghatározzák az egyes 

régiókba áramló befektetések volumenét. Ez a jelenség azt fejezi ki, hogy a gazdasági integráció által leomlott 

államhatárok és a közös európai piac megjelenése nemhogy csökkentette volna, hanem ellenkezőleg, növelte a 

regionális különbségeket a belső fejlődési adottságok és a külső tényezők különbsége által. Az új gazdasági 

körülmények között a lokális adottságok jelentősége, így a helyi munkaerőpiac összetétele, a lakosság 

képzettségbeli állapota, a tudományos kutatóközpontok közelsége, megléte, a térség megközelíthetősége, a 

kommunikációs csatornákkal való ellátottság, a természeti környezet adottságai, az életminőség, valamint a 
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kulturális és turisztikai adottságok mind-mind meghatározókká váltak. A közös gazdasági tér és piac 

megnövelte az egyes régiók, s legfőképpen a helyi hatalom szerepvállalását, mely egyebek mellett a 

befektetéseknek kedvező környezet kialakítását és a befektetőknek a régióba csalogatását foglalta magába. Az 

államok szintjén való gondolkodást felváltotta az európaizáció, azaz az európai térben, perspektívában való 

gondolkodás, mely az érdekek, s az identitás újrafogalmazását hozta magával. A lokális konfliktusokat európai 

térben kellett kezelni, az egyes országoknak olyan fogalmakkal kellett megbarátkozniuk, mint egyesülés, 

egységesítés, integráció, új egyensúly, ahol a nemzeti érdeket gyakran felülírta (és felülírja) az európai érdek. 

Az európaizáció folyamatában az EU egyfelől aktív szereplő, másrészt mozgásteret, vagy referenciát nyújtó 

szervezet. Az európai perspektívában való gondolkodás ugyanakkor tagállamonként eltérő; nagy mértékben 

függ a kollektív identitás európaizált voltától, illetve a (részben történelmileg) kialakult illeszkedési alapoktól. 

Ilyen hátráltató tényező lehet például az európai szintű gondolkodást kizáró nacionalizmus, az európai 

szocializáció, az európai identitás hiánya, vagy megkérdőjelezése. 

A csatlakozást megelőző időszakban megkezdődött a regionalizáció folyamata a tagjelölt országokban több-

kevesebb sikerrel. Az Európai Unióban használt klasszifikáció szerint a régiók képviselik a NUTS 2 szintet, s 

mint ilyenek az Unió regionális politikájának legfőbb eszközei. Ez az a szint, melyen a régiók jogosultak az 

Unió Strukturális Alapjaiból érkező támogatásainak fogadására. A csatlakozás feltételei között szerepelt az 

uniós elvárásoknak megfelelő rendszer kialakítása annak érdekében, hogy a támogatások fogadhatók legyenek. 

Ezek a területi reformok elsősorban Közép-Európában nagy társadalmi és politikai viták közepette zajlottak, 

melyeknek középpontjában a régiók természete, működése, lehetőségei, fenyegetettségei álltak. (Gorzelak, 

2001) Maga a régióalkotás folyamata is számos ellentmondással járt. Az újonnan létrehozott régiós határok nem 

egy alkalommal korábban fennálló történelmi határokat vágtak keresztbe gyakorta teljesen új, mesterségesen 

létrehozott egységeket alkotva. Amint Sagan arra rámutat, esetek sokasága támasztja alá a tényt, hogy minél 

kisebb volt a helyi és az európai trendek közötti összhang, annál magasabb lett az adaptációs nyomás és annál 

nagyobb esélye volt a nem vágyott végkifejletnek. Ezek a hatások legtöbb esetben az Európai Unió regionális 

politikájának elveit jobban elsajátító régiók számára előnyösek, s azok a régiók, melyek jobban részesülnek az 

Unió támogatásából, gazdaságilag is előnyösebb helyzetbe kerülnek, vagy pedig jobb helyzetből kezdenek 

tárgyalásokat az uniós partnerrel, s könnyebben alkalmazzák az Európai Unió szabta irányelveket. Ez a 

tapasztalat tovább erősíti azt a feltételezést, hogy a nemzeti regionális politika uniós elvekhez való illesztésének 

felelőssége nagymértékben függ a résztvevők új lehetőségeket kihasználó képességétől. (Sagan, 2007) 

2. Az Európai Unió regionális politikájának alapelvei – 
a területi kohézió fogalma 

Az Európai Unió regionális politikája alapvetően a régiók szintjére épül. (Rechnitzer, 1998) A helyi 

önkormányzatok a regionális politikában csak közvetetten kerülnek kapcsolatba az Unióval, annak 

intézményrendszerével, működésével. A Római Szerződésekkel kialakult jogi keretben nem beszélhetünk 

európai szinten koordinált regionális politikáról, azonban a megteremtett alapokban a későbbi európai regionális 

politika kulcsfontosságú prioritásai jelennek meg. Egyes megfogalmazások szerint léteztek regionális politikai 

eszközök, európai szinten azonban nem alakították ki a meghatározott stratégiai célok szerinti közös irányítást. 

(Grúber, 2002) 1967-től foglalkozott külön főbiztosság a regionális politikával.8 Feladata a regionális fejlődést 

érintő politikák koordinálásában mutatkozott meg. Uniós szinten ekkor lett először önálló intézménye a 

regionális politikának. A területi különbségek a Közösség bővítésének előkészítésekor kerültek igazán felszínre, 

hiszen az akkor újonnan csatlakozó országokban (Nagy-Britannia, Írország, Görögország) jelentős regionális 

fejlettségbeli különbségekkel kellett számolni, amelyek mérséklése szükségessé vált. Az 1972-es Párizsi 

Csúcsértekezleten született döntések mentén határozták el, hogy közösségi (pénzügyi) eszközök 

igénybevételével kell elősegíteni a szerkezeti (strukturális) és területi aránytalanságok mérséklését, illetve 

megkezdődött az akkor belépett tagországok területi politikájának egyeztetése, amely egybeesett a Közösségek 

hasonló törekvéseivel. Az 1973-as olajválság okozta világgazdasági recesszió új lökést adott uniós szinten a 

regionális politika kérdésének. Tovább erősödött a nemzetgazdaságok regionális strukturálódása, s így a 

fejlettségbeli különbségek növekedés is. Az 1972-es párizsi csúcsot követően a tagállamok egyöntetűen 

fogadták el a Bizottság javaslatcsomagját, mely álláspont egyik legfontosabb kitétele az volt, hogy az európai 

szinten adminisztrált regionális politika csakis a nemzeti politikákkal összhangban fogadható el. Az EU-szinten 

kezelt regionális politika ugyanakkor nem helyettesíti, hanem kiegészíti a nemzeti politikákat. 1973-ban 

fogalmazták meg a regionális politika új irányelveit, a regionális fejlesztés terén ma is érvényben lévő uniós 

                                                           
81964-ben az EU Gazdasági és Szociális Bizottságának egyik feladataként megjelenik a regionális politika, és 1967-ben ennek szervezésére 
önálló főigazgatóság alakult. http://www.euvonal.hu/index.php?op=kozossegi_politikak&id=15 

http://www.euvonal.hu/index.php?op=kozossegi_politikak&id=15
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alapelvek jelentős részét.9 Az ún. második Thomson jelentés fogalmazta meg azokat a kritériumokat, amelyek 

alapján egy régió európai regionális segélyt kérhet.10 A jelentés publikálása egybeesett a területfejlesztési 

technikák elméleti megújításával. Ennek értelmében a növekedésközpontú regionális fejlesztést felváltotta az 

innováció központú fejlesztés. Amíg a hagyományos regionális fejlesztési stratégiák a tőke- és anyagmozgások 

ellenőrzésével extenzív fejlesztési modellt követtek, addig az új stratégiák az innováció- és 

technológiafejlesztéssel intenzív fejlesztési modellt vesznek példaként. A hagyományos megközelítések ebből 

adódóan iparközpontúak, míg az újak szolgáltatásközpontúak, s míg az előbbi modell kisszámú nagyvállalattal 

számol, az új elv nagyszámú kis- és középvállalkozással. 1975-ben hozták létre az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapot, az európai regionális politika uniós szinten lett koordinálva. 1979-ben az Európai Tanács 

határozatot hozott, melynek értelmében a regionális politika az EU és a tagállamok gazdaságpolitikájának 

szerves része. A regionális politika hozzájárul annak a célnak az eléréséhez, hogy az Európai Unió egységes 

gazdaságpolitikát hozhasson létre a tagállamok gazdasági konvergenciájának érdekében. A reform további része 

volt a határ menti régiók és a határokon átnyúló fejlesztési programok támogatása. Az 1980-as évek bővítésével 

ismételten növekedtek a regionális különbségek, másrészt az Egységes Európai Okmány által megfogalmazott 

közös piaci program is új intézményi és jogi keretek közé helyezte az európai regionális politikát, felmerült 

annak veszélye, hogy a régiók közötti fejlettségbeli különbségek növekednének, a munkaerő, a szolgáltatások és 

a tőke szabad áramlásának viszonyai között a gazdag régiók még gazdagabbá, a szegények még szegényebbekké 

válnának. Az 1988-as reformokban fogalmazódtak meg a segélyek odaítélésénél alkalmazandó prioritások, 

valamint a segélyek elköltésére alkalmazott alapelvek.11 

Az 1995-ös bővítéssel új elvek kerültek be a támogatás kritériumai közé, az 5. számú célkitűzés körébe a 

vidékfejlesztés és szerkezetváltoztatás mellé bekerült a monokulturálisan halászattal és mezőgazdasággal 

foglalkozó régiók segítésének kérdése, illetve 6. számú célkitűzésként a ritkán lakott északi területek 

fejlesztésének kérdése. 

Ennek uniós alapja a ’90-es évek elején kidolgozott közösségi szolidaritást és kohéziót meghirdető politika. A 

Maastrichti Szerződés (1992) hozta létre a Kohéziós Alapot a Strukturális Alapok mellett azzal a céllal, hogy 

segítséget nyújtson a transz-erurópai közlekedéshálózatokkal és környezetvédelemmel kapcsolatos projektek 

támogatására a gazdasági és monetáris unióra való felkészülésben Görögország, Írország, Spanyolország és 

Portugália számára.12 Az Egyezmény állította fel az EMU (European Monetary Union)–hoz való csatlakozás 

konvergencia feltételeit. A Kohéziós Alap támogatása mellett az Európai Befektetési Bank hitelek biztosításával 

járult hozzá a gazdasági és társadalmi kohézióhoz. A Maastrichti Szerződésben (1992) megfogalmazott 

gazdasági és monetáris unió csak a gazdasági konvergencia (árstabilitás, árfolyam- és kamatlábak 

összehangolása, stabil állami költségvetés) elvárásainak alapján működhet, ez viszont megköveteli a regionális 

különbségek lefaragását, a térségek versenyhelyzetének fokozását. Az Európai Unió fejlesztési alapelvei közé az 

alábbiak sorolhatók: 

• Szubszidiaritás és decentralizáció 

• Partnerség 

                                                           
9Addicionalitás, koordináció, források összevonása. 
10Ezek a következők voltak: 

• agrárjellegű régiók, ahol a lakosság 20-40%-a az agrárszektorban dolgozik 

• nehézipari jellegű régiók, ahol szénbányászat, acélgyártás, hajógyártás és textilipar koncentrálódik 

• földrajzilag periferikus fekvésű régiók 

• környezetileg szennyezett régiók 
11Ide az alábbiak tartoznak: 

• Célkitűzés (Objective 1): Segély az alulfejlett régiók számára – ahol GDP nem éri el az EU átlag GDP 75%-t 

• Célkitűzés (Objective 2): Iparilag hanyatló térségek gazdasági átalakítása – hagyományos nehézipari ágazatok krízise által sújtott terület 

• Célkitűzés (Objective 3): Hosszú távú strukturális munkanélküliség kezelése 

• Célkitűzés (Objective 4): Fiatalok integrációjának segítésemunkanélküliség és társadalmi beilleszkedés problémái 

• Célkitűzés (Objective 5): Vidéki térségek fejlődésének elősegítése – mezőgazdasági területek 
12Azon területek élvezhették a Kohéziós Alap támogatásait, ahol az egy főre jutó GDP értéke alacsonyabb volt az Unió 1992-es átlagának 
90%-ánál. 
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• Programozás 

• Koncentráció és addicionálitás 

Az egyezmény ugyancsak megalapított egy új intézményt, a Régiók Bizottságát (COR). Ezzel intézményesült a 

régiók szerepe az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusában, noha a COR befolyása valójában 

korlátozott.13 

A döntéseket és a végrehajtást arra a szintre kell helyezni, amely a legnagyobb átlátással és kompetenciával 

rendelkezik a feladat megvalósításához. A magasabb szintű szerv nem intézkedhet olyan esetben, amikor az 

adott célkitűzést az alacsonyabb szinten is el lehet érni eredményesen. Az Európai Unió regionális politikájának 

elsődleges alapelve a szubszidiaritás és a decentralizáció, amely nem csak a helyi szintek felelősségének 

megnövekedését fogalmazza meg, hanem azt a célkitűzést is, hogy minél több lokális akarat és elképzelés, s 

egyben erőforrás is megjelenhessen. A helyi, térségi kompetencia megerősítése egyszersmind az állami szint 

mérséklését vonja maga után, az Unió és a régiók kerülhetnek közvetlen kapcsolatba egymással. A nemzeti szint 

szerepe a finanszírozásban növekedhet meg. A volt szocialista országokban a nemzeti és a regionális szint 

közötti kompetencia megosztás folyamata még nem zárult le. Hiába jelentős a regionális és a helyi szint 

mozgástere, a szűkösen rendelkezésre álló pénzügyi források erőteljesen megkötik e szereplők kezét, s a 

források feletti rendelkezés lehetősége megnöveli a nemzeti szint jelentőségét. Az EU, főleg a Bizottság, mint 

nemzetek fölötti intézmény katalizálja a regionális fejlődést. Azt is meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a 

Strukturális Alapok jelentős hányadát nemzeti kormányokon keresztül utalják ki, és a régiók részvétele gyakran 

elmaradozik.14 

A partnerség elve az együttműködést tűzi ki célul az egyes szintek között. Azon alapul, hogy a területi egységek 

és a települések működése, fejlesztése csak akkor valósulhat meg, ha a szereplők folyamatosan 

együttműködnek, közöttük célorientált kapcsolatok épülnek ki. A vertikális együttműködés egyszerre feltételezi 

a települési, a regionális, a nemzeti, valamint az uniós együttműködést oly módon, hogy a kezdeményező szerep 

elsősorban a helyi szintre hárul. A magasabb szintek feladata inkább az orientáció (magasabb fejlesztési 

szempontok érvényesítése) és a koordináció (különféle fejlesztési szempontok érvényesítése). A vertikális 

együttműködés mellett nagy jelentősége van a horizontális kapcsolatoknak is. Ez azt jelenti, hogy a helyi, 

társági szereplők együtt alakítják ki jövőképüket, annak megvalósítási programjait, közös elveket dolgoznak ki 

az ellenőrzéshez, az eredmények regisztrálásához. A vertikális és horizontális együttműködés egyik 

kulcsszereplője a fejlesztést fogadó település, mert egyfelől közvetíthet a résztvevők között, 

versenysemlegesként nem jelent konkurenciát, döntnökként léphet fel a megvalósítók között a helyi 

közbeszerzés által, a nagyobb közösségi kontroll miatt pedig aktívan vehet részt a megvalósítás ellenőrzésében. 

A 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamok esetében alapvető gond a vertikális partnerség helyett a 

hierarchikus viszonyok érvényesülése, a döntések túlzott centralizációja. A regionális szint funkciói sem 

körvonalazódtak még teljesen, igen nagy a centrum súlya a döntésekben és a források elosztásában. A 

horizontális együttműködést is fejleszteni kellene akár települések, akár régiók közötti szinten, az egyes 

szereplők közötti kommunikáció is megerősítésre szorul. Ugyanakkor a kohéziós politika volt az a segítség, 

melynek köszönhetően a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott új tagállamok egyes közigazgatási szintjeit 

közelebb hozta egymáshoz úgy a döntéshozatali, mint az uniós jó tapasztalatok (best practices) értékelését és 

átvételét illetően. (Panorama, 2010) A partnerség kérdésével az Európai Parlament A6-0356/2008-as számú, 

2008. szeptember 17-én közzétett jelentésében is foglalkozott. Ebben egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, 

hogy ha a polgárok érdekei kerülnek a középpontba, akkor az egyes szintek közötti (állami, regionális és helyi 

hatóságok) hatásköri és költségvetési megosztás elősegíti az együttműködést, közvetve növeli a hatékonyságot. 

Természetesen ez az együttműködés nem koncentrálhat csak és kizárólag a közhatóságokra, további 

szereplőként bevonhatók gazdasági és szociális partnerek. A partnerség elvének érvényesülése elősegítheti a 

legitimitást, az átláthatóságot, a pénzeszköz felhasználása révén előnyöket és hozzáadott értékeket teremthet a 

kohéziós politika végrehajtása terén, továbbá a partnerek az operatív programokban való intenzív 

együttműködése révén a területi sajátosságok és szükségletek, valamint kihívások jobban megfogalmazhatóakká 

válnak. Közvetve a regionális gazdaság növekedéséhez, valamint a regionális egyenlőtlenségek csökkenéséhez 

vezethet a partnerség, elősegítheti a hatékony kormányzást a megfelelő területfejlesztés által. A Parlament 

                                                           
13A helyi vagy regionális hatóságokat közvetlenül érintő kérdésekben a Bizottságnak és a Tanácsnak ki kell kérnie a Régiók Bizottságának 
véleményét, de kívánságuk szerint máskor is konzultálhatnak a Régiók Bizottságával. A Régiók Bizottsága pedig saját kezdeményezésére 

elfogadhatja a véleményeket, illetve a Bizottság, a Tanács és a Parlament elé terjesztheti azokat. 

http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_hu.htm 
14Ld. az uniós gyakorlatra vonatkozóan Illés Iván: Regionalizmus Európában: tanulságok hazai használatra Előadás anyaga (2007) 

http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_hu.htm
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javaslatot tett a Bizottságnak a partnerség elvének végrehajtásában tapasztaltakról a nemzeti stratégiai 

referenciakeretek és az operatív programok kidolgozásában. (EP jelenés, 2008.09.17.) 

A programozás elve, azaz a fejlesztési stratégiák közös partnerségen alapuló kidolgozása, a fejlesztések időbeli 

ütemezésének összehangolása az Unió regionális politikájának egyik sarokköve. A programozás az egyes 

szereplők által kitűzött célok rendszerét foglalja magába. Bennük öltenek testet a stratégiai célkitűzések a 

konkrét akciók megfogalmazása, a kivitelezők hozzárendelése, a felhasználható források megjelölése, a 

megvalósítás ellenőrzése által, valamint a monitoring tevékenységnek köszönhetően mérhetők a megvalósítás 

során elért területi hatások. A programozás célorientált folyamat, a lépések szigorú sorozata követi egymást 

benne célkitűzéstől megvalósításig. Segítségével lehetővé válik a rendszerezés, a források áttekintése, az időbeli 

ütemezés, valamint az ellenőrzés. A területfejlesztési koncepciók és az azokra épülő programok kimunkálása a 

’90-es évek második felére datálható. E programok nagy hiányossága az egymásra épültség elmaradása. A 

különféle szintek kötött nem léteztek kapcsolatok, az egyes viszonylatban nem harmonizálnak egymással, 

párhuzamosságok jelennek meg. 

A koncentráció és az addicionalitás elve sok feladatot ró az egyes területfejlesztésben érintett szereplőre. A 

fejlesztésre szükséges forrásokat az Unió nem biztosítja teljes egészében, ahhoz az egyes szinteknek, vagy 

éppen a szereplőknek maguknak is hozzá kell járulniuk, azaz szükség van saját forrásokra is, a támogatások 

kiegészítésre szorulnak. A cél tehát egyrészt összefogni a forrásokat (koncentráció), másfelől pedig mérsékelni 

kell a párhuzamosságokat, csökkenteni a pazarlást, elaprózottságot. Országos szinten számos alap áll 

rendelkezésre közvetlenül, vagy közvetetten területfejlesztési célokra, ugyanakkor ezek nélkülözik a területi 

elvet, azaz kimondottan ágazati célok megvalósítását szorgalmazzák. Az alapok egy része nem került 

decentralizálásra, azaz a területi egységek nem, vagy csak alig kapnak lehetőséget a szabad felhasználásra. 

Egyes alapok esetében a dekoncentráció elve érvényesül, amikor az egyes ágazatok leosztják területi egységekre 

az egyes forrásokat, de azok felhasználásában már a központi érdek érvényesül a területi szerveken keresztül. 

Nem, vagy csak csekély mértékben történik meg az alapok közötti egyértelmű koordináció a párhuzamosságok 

kiküszöbölése érdekében. A területi szinten rendelkezésre álló források esetében az elaprózottság érvényesül 

ugyancsak a koordináció hiányosságaiból adódóan. 

Az Európai Unió regionális politikájának gyakorlata arra épül, hogy fejlesztési programokat támogat, amelyek: 

• Az adott térségek jövőbeli célkitűzéseire épülnek, azok részét képezik 

• Meghatározott fejlesztési célokat, azok rendszerét jelöli ki 

• Önálló költségvetéssel rendelkeznek 

• A partnerek egyetértésén alapulnak 

Az egyes programok két irányból indulhatnak el; országos, vagy regionális szinten, valamint közösségi szinten. 

Az országos szinten kezdeményezett programok a tagállamok, vagy azok régióinak területfejlesztési terveire, 

vagy egységes programozási dokumentumokra épülnek, ezeket az Unió Bizottsága fogadja el előzetes 

egyeztetéseket követően. Ezek az egyes tagállamok által megfogalmazott nemzeti fejlesztési tervek (NFT), 

melyek tartalmazzák a prioritást élvező intézkedéseket, a szükséges támogatási összegeket, a várható 

eredményeket, illetve egyéb, a megvalósítás eredményességéhez szükséges technikai elemeket. 

A térségi fejlesztési stratégiájába foglalt célok alapján a térségek gazdaságának és társadalmának szereplői 

(helyi önkormányzatok, szövetségek, gazdasági egységek, kamarák stb.) dolgozzák ki a programot. A program 

mindazon lépéseket tartalmazza, ami szükséges a célok megvalósításához, részletesen taglalja a forrásokat, azok 

összetételét, időbeli ütemezését. Az országos és regionális szervek bírálják el a programokat, egyúttal további 

nemzeti, országos, vagy regionális forrásokat jelölnek meg a célok eléréséhez. A programot közvetlenül vagy az 

illetékes országos és regionális szerveken keresztül lehet az Európai Unió Bizottsághoz benyújtani, a 

megvalósításban pedig a program elfogadását követően az illetékes országos, vagy regionális szervek vesznek 

részt. A támogatás fontos elemeként a monitoring bizottság ellenőrzi a végrehajtást. A bizottságban a régió, az 

országos szervek és az Európai Unió Bizottságának képviselői foglalnak helyet. 

A programok kidolgozása – beleértve az önálló kezdeményezést, illetve más szereplők részvételre való 

ösztönzését is – aktív részvételt és jelenlétet igényelő tevékenység. További elengedhetetlen feladat a fejlesztési 

programok összehangolása horizontális szempontok alapján. A döntési folyamatban a helyi szint gyenge 

képviselettel rendelkezik, a regionális tanácsokban való képviseletének jelentősége is lecsökken, ahogy a 

magasabb, uniós döntéshozatali szinthez jutunk. 
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Az Európai Unió regionális politikája számít a régiók részvételére, a szubszidiaritás és a decentralizáció az Unió 

regionális politikájának elsődleges alapelvei, hiszen az integráció ezek segítségével nem csak azt érheti el, hogy 

a helyi szintek felelőssége növekszik, hanem azt is, hogy minél több helyi, regionális-szintű elképzelés (igény) s 

egyben erőforrás jelenjen meg, aktivizálódjon. A helyi szintek szerepe a közvetítésben mutatkozhat meg. Az 

eredményesség tekintetében fontos a helyi fejlesztési koncepciókat, stratégiákat összhangba hozni a regionális 

jövőképpel, jól kidolgozott programok hiányában az egyes, a forrásokért vívott versenyben egymás 

vetélytársaiként fellépő régiók csak így érhetnek el sikereket. Az uniós regionális politikája arról is szól, hogy 

hogyan lehet és kell részben települések között, részben területi egységekben (megye, régió) és azoknak a 

területfejlesztési szereplőivel az együttdolgozást kialakítani. A sikeres akciók mindig a vertikális (település, 

kistérség, megye, régió) és a horizontális alapon szervezett partnerkapcsolatokon alapulnak. (Rechnitzer, 1998) 

Az Európai Unió területfejlesztési politikája elsősorban a régiók szerepvállalására alapoz. A tagállamok 

régióinak működésében a közös nevező a legfontosabb gazdasági-társadalmi problémák kezelésének adott régió 

területén történő koncentrációja, gyakran az adott tagállam ágazati politikáinak problémáival együttesen. A 

regionális kormányzat szerepe abban is megmutatkozik, hogy ne csak komplexen szemlélje a stratégiából adódó 

feladatokat, hanem térjen ki a kisméretű beruházásokra, projektekre, eredményesen vegye fel a harcot a 

munkanélküliséggel szemben éppúgy, mint a környezetszennyezés problémáival. (Szczerski, 2001) A fentiekből 

adódóan akkor tűnik sikeresnek egy tagállam, s annak regionális szintű képviselete Brüsszelben, ha megvalósul 

egyfelől az emancipáció, azaz a regionális szint a központi kormányzatival hasonló szintű képviseletre, 

szerepvállalásra kap lehetőséget. Ezáltal megnövekedhet a helyi szint politikai súlya, lehetőség nyílik 

nemzetközi, vagy országon belüli régiók közötti együttműködésre, s regionális szintről is elszámoltathatóvá 

tehető az állam, a központi kormányzat. Ugyanakkor figyelmet kell szentelni a kompetenciák elosztására is 

beleértve a regionális, vagy helyi szint szerepének megnövekedését, valamint a beleszólását a közpénzek 

felhasználását tekintve. Egy uniós tagállam sikeressége egyebek mellett a nemzetközi együttműködésre való 

képességében mutatható ki, mely az adott állam lakossága számára a szükségleteik mind teljesebb kielégítését 

hivatott szolgálni. (Szczerski, 2001) Ebből a szempontból különös jelentősége van a regionális érdekképviselet 

megvalósulásának, s ebből következően a régiós források fogadására való alkalmasságának. Lengyelország 

esetében a régiók (vajdaságok) önállóvá válása némileg korlátozott, ugyanakkor erősíteni kell a regionális és a 

központi kormányzati szint közötti együttműködést, valamint a feladatmegosztást az egyes szintek között. 

Szczerski megállapítása szerint ma Európában egy államot elsősorban nem a regionális struktúra mentén történő 

szétesés veszélye fenyegeti, hanem az állam szerepének marginalizálódása. Ezt a különböző gazdasági és 

társadalmi intézmények, szervezetei is előidézhetik. További vitát eredményezhet annak a kérdésnek eldöntése, 

hogy mit és hogyan kell Európának képviselnie; a régiókat, vagy a nemzetállamokat. Ez a regionális képviseleti 

szint szereplőire ró ki feladatot; fel kell mérniük a nemzeti kormányok felelősségét még abban az esetben is, ha 

a legtöbb döntésnek közvetlen hatása regionális szinten jelenik is meg. A közös Európa építésénél a köz 

szerepvállalásának növelése a legfontosabb cél, de mérlegelni kell azt a lehetőséget, esetleg veszélyt is, hogy a 

regionális szerepvállalás erősödésével sérülhet az egyes nemzetállamok szuverenitása. Ennek felmérésére a 

legalkalmasabb mód a szuverenitást jelképező attribútumok áttekintése, azaz költségvetési és monetáris politika, 

katonapolitika, külpolitika, azaz mindazon területek, amelynek nemzeti szint alá történő helyezése esetlegesen 

hátrányosan módosítaná annak jelentőségét. Szczerski szerint átadván helyét valami másnak éppen a nemzeti 

identitás kárára. Ha ugyanis túl sok regionális szereplő lép színre, az állam óhatatlanul veszít szervező erejéből, 

a versenyképesség által keltett feladatok megoldásának hatékonyságából, amely ugyancsak káros 

következményekkel járhat az adott tagállamok lakosságára nézve.15 

3. A többszintű kormányzás elvei és a régiók 

3.1. Az Európai Unió elvei 

Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusára vonatkozóan három különböző modell vázolható fel; a 

realista, illetve liberális intergovernmentalista (Szolcsányi, 2007), vagy más néven államközpontú (Trón, 2009), 

vagy kormányközi modell (Palánkai, 2005), amely szerint a tagállamok határozzák meg az uniós politikák 

fejlődésének iramát, és amely szerint a politikai folyamatok a kormányközi szerződések által determináltak. Ez 

a modell az Uniót olyan rezsimként írja le, amely hatékonyabban vesz részt a kormányközi alkudozásokban, 

miközben a vezető politikusok jelentősége is felértékelődik. (Palánkai, 2005) Ebben a modellben az európai 

intézmények csak korlátozott jelentőséggel bírnak, miként a nemzeti szint alatt szereplők is csak marginális 

lehetőséghez jutnak az európai döntésekbe való beleszólás tekintetében. Ha képesek is elérni valamilyen 

                                                           
15Szczerski aggódó sorait a valóság 2008 őszén némileg felülírta. A pénzügyi válságból gazdasági válságba torkolló jelenség éppen az állami 
szerepvállalás fontossága felé tolta el a hangsúlyt. 
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eredményt, vagy hatást a döntéshozatalra vonatkozóan, azt csak a kormányukra tett befolyásuk által teszik. A 

második megközelítés a szupranacionális, más néven nemzetek felettiségi modell, mely azt hangsúlyozza, hogy 

az Európai Unió hatékonnyá kívánja tenni a nemzetek feletti politikát.16 Ezen értelmezés szerint az integráció 

szupranacionális jellegű, de ez nem zárja ki azt, hogy a tagállamok központi szereppel bírjanak a 

döntéshozatalban. A nemzetek felettiség nem jelenti egyszersmind a nemzetek nélküliséget (Szolcsányi, 2007). 

A harmadik döntéshozói modell a többszintű kormányzás (multi level governance, MLG). Ebben a 

megközelítésben hangsúly arra helyeződik, hogy a politikai folyamatok a kormányzás különböző szintjein 

formálódnak és működnek. A többszintű kormányzás jövőjével kapcsolatban az Európai Bizottság 2001 

júliusában Fehér Könyv-et tett közzé az „Európai kormányzás‖ jövőbeni reformjáról. Ebben a „jó kormányzás‖ 

öt alapelvét fogalmazták meg; nyitottság, részvétel, elszámoltathatóság, hatékonyság és koherencia. Fő célként a 

politikák hatékonyságának növelését és a polgárokhoz való közelebbre jutást fogalmazták meg (Palánkai, 2005). 

A többszintű kormányzás során a szuverenítás alkotmányos alapjai változatlanok maradhatnak, és a 

nemzetállamok továbbra is alapvető egységeket képeznek, ugyanakkor kihívást jelent az államok funkcionális és 

működési autonómiájával szemben a döntések megosztásán és a politikák megosztott gyakorlatán keresztül. A 

többszintű kormányzás esetében a központi kormányzatok nem rendelkeznek a döntéshozás monopóliumával. E 

felelősségben közösen osztoznak a Bizottsággal, valamint a helyi és regionális szereplőkkel, akik az új 

kihívásnak eleget téve mobilizálhatók és hajlandók mobilizálódni. 

A többszintű kormányzás megközelítés képviselői: 

• Elfogadják és elismerik a központi kormányzatok fontosságát az EU politikaalkotási folyamatában 

• Szerintük is vannak erősebb és kevésbé erős szubnacionális szereplők 

• A különböző politikai szektoroknak eltérő fontosságuk van a politikaalkotási folyamat egyes lépcsőin (Trón, 

2009). 

A multi level governance elnevezés G-je kormányzásra és nem kormányzatra utal, azaz sokkal inkább a 

döntéshozatal, az irányítás rendszere áll a szemlélet középpontjában semmint a szereplők által a rendszerben 

betöltött szerep (Szolcsányi, 2007). Az irányzat megszületését az a feltevés motiválta, mely szerint az állam 

hatalma bizonyos fokig erodálódik, s napjainkra már nem látszik igaznak az a kijelentés, hogy a szuverén 

nemzetállam lenne a nemzetközi rendszer egyetlen kiemelkedő fontosságú szereplője. Ez az álláspont legalább 

annyira fontosnak tartja a nemzetközi szervezetek, a szubnacionális entitások és a globalizáció által egyre 

nagyobb befolyást szerző transznacionális vállalatok működését. E szerint az államok egyre csökkenő 

eredményességgel tudják ellenőrizni a saját területükön zajló folyamatokat. A kormányzatok jövőbeni 

szerepvállalásának esélyei sem egyértelműek. A többszintű kormányzás lényege abban rejlik, hogy szem előtt 

tartható az az elv, mely szerint más-más kérdések más-más szinteken dőlhetnek el. Az állam mozgástere 

nemcsak felülről, hanem alulról is behatárolt. Ez a szupranacionális szint mellett a szubnacionális szintnek is 

nagy jelentőséget tulajdonít. A régiók és egyéb állami szint alatt szereplők autonómiájának növekedése más-más 

motivációból és eltérő módon ment végbe az egyes országokban, ami nem járt komptenciátruházással a központi 

hatalom irányába, sőt a tagállamokban a decentralizáció folyamata volt jellemző. A Maastricht-i megállapodás 

során létrejött Régiók Bizottsága által a regionális érdekek közvetlenül is megjelenhettek az integráció 

döntéshozatali megállapodásaiban. 

Az Európai Unió Régiók Bizottsága 2009 májusában adta ki a többszintű kormányzásról szóló fehér könyvet. 

(www.cor.Europa.eu) Az ebben foglaltakban megerősítik a többszintű kormányzásba vetett céljukat, mely a 

megfogalmazottak szerint több szempontból is fontos: „A többszintű kormányzás ugyanis az Európai Unió 

alapvető politikai célkitűzéseit szolgálja, melyek: a polgárok Európája, a gazdasági növekedés és a társadalmi 

                                                           
16Ez a felfogás egy több évtizedes vitát is magába foglal, melynek középpontjában a nemzetállam, kontra világkormány, globalizáció, kontra 

helyi érdekek képviselete szerepel. Az európai fejlődésben a nemzetállam a területi joghatóságra épül. Míg a tradicionális közösségeket 

általában vagy a törzsi érzés, vagy a vallás, vagy épp az erő tartotta egyben, a modern nyugati civilizáció viszont – történelmileg egyedi 
módon – az állampolgári jogokra és kötelességekre alapozódik. Az összetartozást az a felismerés határozta meg, hogy az adott terület jelenti 

a hazát: azt a biztonságos, törvények kormányozta és védelmezte helyet, amelyet a „magunkénak‖ tudhatunk. A II. világháború utáni 

történelem a nemzeti eszme iránti ellenségességet és a szupranacionális kormányzás utáni vágyat oltotta be az európai elitbe, ami nem 
biztos, hogy az állampolgárok által is támogatott nézőpont. A második világháború tanulságai alapján az európai értelmiség köreiben 

megerősödött az a meggyőződés, hogy a föderáció az egyetlen út a tartós béke biztosítására. A nemzetállamok elvesztették 

létjogosultságukat, miután nem képesek garantálni polgáraik politikai és gazdasági biztonságát. (Palánkai, 2005) Az Európai Unió esetében 
kérdéses, hogy kialakítható-e egy újfajta prepolitikai hűség, hiszen ehhez olyan kulcstényezők hiányoznak, mint a közös nyelv, a közös 

vallás és a közös szokások. Az EU szkeptikusok egyik vesszőparipája az a feltételezés, mely szerint az EU a realitásokkal nem számolva 

viharos gyorsasággal veri szét a területi joghatóságot és a nemzeti hűséget, vagyis mindazt, ami a felvilágosodás óta "az európai legitimáció 
alapját" alkotta. (Scruton, 2005) 

http://www.cor.europa.eu/
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fejlődés, a fenntartható fejlődés és az Európai Unió nemzetközi szereplőként betöltött szerepe. Erősíti az 

Európai Unió demokratikus dimenzóját és növeli folyamatainak hatékonyságát….‖ vertikális és horizontális 

dimenzióval rendelkező dinamikus folyamat, kiegészíti az Európai Bizottság 2001-ben az európai 

kormányzásról szóló fehér könyvben a jó kormányzásról írottakat, úgy mint: nyitottság, részvétel, felelősség, 

hatékonyság és összhang. Megvalósításának alapja a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása, azaz a 

különböző hatalmi szintek hatáskörei és az azok közötti interakció. A fenti elvek betartása mellett az alapjogok 

védelme is kiemelkedő jelentőséggel bír; ezek közé tartoznak a regionális és helyi autonómia, valamint a 

sokszínűség tiszteletben tartásának kérdései. A többszintű kormányzás hatékonysága a Régiók Bizottsága és az 

Európa Tanács helyi és regionális hatóságai közötti együttműködésen alapszik, a regionális és helyi közösségek 

célkitűzéseinek az Európai Unió stratégiájába való beintegrálása a folyamat elengedhetetlen része. Gyakorlatban 

ez a regionális és helyi önkormányzatok hatásköreinek erősítését jelenti a közösségi politikák kidolgozásának és 

végrehajtásának megkönnyítése végett. A fehér könyvben javasoltak alapján a közös célok eléréséhez szükséges 

a többszintű kormányzás valamennyi intézménye közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozzák. Az 

Európai Parlament 2008 szeptemberében megfogalmazott „A nemzeti és regionális szintű kormányzásról és 

partnerségről, valamint a regionális politika terén projektek megalapozásáról‖ szóló jelentésében a többszintű 

kormányzás erősítésére hívja fel a figyelmet. Álláspontjuk szerint ez leghatékonyabban „alulról felfelé irányuló‖ 

megközelítésre lehet alapozni. Ehhez az egyes szinteken elhelyezkedő hatóságok közötti párbeszédre van 

szükség elsődlegesen. A kohéziós politika decentralizálása, a partnerség és a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása mellett szükség van megfelelő jogi háttérre is, valamint a Strukturális Alapok kezelését illetően 

költségvetési intézkedésekre is. A Strukturális Alapok kezelésébe be kellene vonni a regionális és helyi 

hatóságokat is, de elengedhetetlenül fontos a szerepük az operatív programok kidolgozásában, végrehajtásában 

is. Az Európai Parlament álláspontja szerint a területfejlesztési politikát nem lehet egyetlen közigazgatási 

szinthez kijelölni, hanem a már futó, vagy előkészület alatt álló projektekből szerzett tapasztalatokból kiindulva 

célszerű döntést hozni. A kormányzásra vonatkozó javaslatuk arra irányul, hogy mind a regionális, mind pedig a 

települési szintű fejlesztési politikának integráns részét kell képeznie a fejlesztési stratégiának, s ügyelni kell 

arra, hogy az egyes politikák egymást ne akadályozzák. A földrajzi és igazgatási határok gyakran nem azonosak 

annak területnek a határaival, amelynek közlekedési, oktatási, lakhatási és egyéb problémái megoldásra várnak. 

Ezért is kell a polgárok igényeit messze menőkig figyelembe venni a fejlesztési programok hatáskörét és területi 

felelősségét illetően. Az Európai Unió szerepe a kohéziós politikában betöltött ösztönző szerepben mutatkozik 

meg, mely egy gyakran centralizált, mégis a földrajzi vagy akár ágazati megosztottsággal jellemezhető 

rendszertől a kormányzás egy olyan rendszer felé halad, amely több szinten is egyre inkább integrált. Az európai 

intézmények ösztönözhetik a jobbítási folyamatot a kormányzás minden szintjén, legyen az közösségi, nemzeti, 

regionális, vagy helyi. Fontos hangsúlyt helyezni a helyi hatóságokkal és lakossággal való szoros 

együttműködésre, illetve a partneri kapcsolatok kiépítésére. A Strukturális Alapok kormányzásának egyik 

kulcsfontosságú elve a partnerség elve. 

3.2. Közép-európai tapasztalatok és kihívások 

Az egykori szocialista tábor országaiban a többszintű kormányzás átvétele több akadályba ütközött. Ezek egy 

része az egykori szocialista rendszer olyan öröksége, mint például a túlzott államközpontúság. Általánosan 

elfogadott az az álláspont, mely szerint a rendszerváltás és az átalakulás sikerességét nagyban meghatározzák az 

egyes országok történelmi fejlődés-béli különbségei, illetve a korábbi években (akár évszázadokban) kialakult 

Közép-Európa–Nyugat-Európa közötti kapcsolatok mélysége és intenzitása. Hasonló jelentőséggel bír az 1990-

es években lezajlott átalakulás „spontán, vagy szervezett‖ jellege is (Szczerski, 2004). A többszintű kormányzás 

előfeltételeit és a kihívásokat összegezve megállapítható, hogy általában a szereplők tapasztalatlansága, az 

egységes elvek hiánya, valamint a résztvevők közötti együttműködés hiányosságai nagymértékben nehezítették 

a nyugati minták átvételét. A szereplőknek az alábbi kihívásokkal kellett szembenézniük: 

• Hídépítés – az egyes szereplők és intézmények között 

• Kapuépítés – a többszintű kormányzati rendszer és a külvilág közötti szűrő 

• Szereplők kiválasztása – akik a többszintű kormányzásban partnerek lehetnek. 

A fellépő nehézségek között elsődlegesen az ún. teleológiai szakadék említhető meg (Szczerski, 2004), vagyis 

az egységes értelmezés terén tapasztalt hiányosságok. Az 1990-től zajló reformfolyamatok önmagukban 

racionálisnak bizonyult döntések sorozatai voltak, de mivel a célok is egymásnak ellentmondóak voltak, nem 

alakult ki egységes álláspont az állam jövőbeli szerepét illetően. Lengyelországban például a reformfolyamat 

alárendelődött a gyakori kormányváltásnak, a közigazgatási reform kérdése túlságosan átpolitizálódott. Az 

egymást váltó kormányok eltérő módon értelmezték az állam jövőbeli szerepét, a politikai és gazdasági 
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változások közepette betöltött helyét, s ez önmagában gátolta a többszintű kormányzás eszméjének elterjedését. 

A különböző vélemények legmarkánsabban az alkotmánymódosítás céljából lezajlott vita keretében kerültek 

felszínre. További akadályt jelentett a „felülről történő reformok, vagy alulról szerveződő forradalom‖17 kérdés 

értelmezésbeli különbsége. Hozzá kellett látni a decentralizálás folyamatának megvalósításához és az állam 

feladatkörének átértelmezéséhez is, ez pedig felszínre hozta az állammal szembeni elvárással kapcsolatos 

ellentmondásokat. Vita volt a tekintetben is, hogy a kívánatos cél az együttműködő, partner, vagy hagyományos 

jóléti állam legyen. Ez utóbbi a rendszerváltás előtt, s azt követően is igen ingatag gazdasági lábakon állt, amely 

nem volt képes megfelelő szinten közszolgáltatásokat nyújtani, ugyanakkor nem állt szándékában visszaadni az 

eddigi feladataiból sem. Ez vezetett ahhoz az állapothoz, amit Szczerski úgy jellemez, hogy „az állam saját 

maga ellen játszott‖ (Szczerski, 2004). 

A többszintű kormányzás megvalósítása feltételezi az állami kompetenciákról szóló döntést. A rendszerváltás 

körüli időszakban az állam volt még a legfontosabb szereplő, s az államapparátus is igen kivételezett helyzetnek 

örvendett. A másik akadályt a lakosság állampolgár-fogalmának értelmezése jelentette, a közügyekben való 

részvételi hajlandósága. A többszintű kormányzás egyik elengedhetetlen feltétele az aktív szerepvállalás, ami a 

rendszerváltás utáni egykori szocialista országok társadalmának egyik közös hiányossága. Lengyelországban 

például ez a politikusok és a politikai pártokkal szembeni elégedetlenségben figyelhető meg; ti. a lakosság nem 

tekinti őket közvetítőknek. A politikai vezetésben tapasztalt hiányosságok tovább fokozhatják az ellenszenvet, 

amelynek egyik lehetséges következménye a passzivitás. Harmadik akadályként a közügyek átláthatatlansága 

sorolható fel. Ez nehezen vethető egybe az információ szabadságának elvével, de a felülről irányított reformok 

(refolution) általánosnak tekinthetők az egykori szocialista országokban.18 

A rendszerváltással sem sikerült felszámolni néhány, az előző rendszerből átörökített problémát. Ezek egyike az 

állami újraközpontosítás kísérlete, mely Szczerksi szerint az előző évtizedekben felhalmozott problémahalmaz 

átörökítését vonhatja maga után. További gondot jelentenek a közéletben résztvevők ellenőrizhetőségével és 

elszámoltathatóságával kapcsolatos hiányosságok. Ez nem egyszer vezet ún. „maffia-típusú‖ megoldásokhoz, 

amikor a korábban pozícióban lévő szervezet, vagy politikai csoportosulás saját érdekeinek védelméért a jog 

által nem támogatott módszerekhez folyamodik. Olyan zéróösszegű játszmában érhet véget, ahol verseny híján 

csak egy-egy győztes kerülhet ki, a résztvevők köre pedig igen széles; lehetnek orvosok, ügyvédek, de a 

gazdaság számos szférájából érkezők is. Ha az állam szemet huny az ilyen próbálkozások felett, a demokratikus 

átalakulást hátráltathatja. A harmadik negatív elem az állam kommercializálásának kísérlete, ami a 

menedzserializmus sajátos posztszocialista átértelmezése. Ennek tipikus esete, amikor közpénzek felett 

rendelkező ügynökségek parlamenti kontrol nélkül végzik tevékenységüket. Ezt a gyakorlatot politikai 

kapitalizmusnak, vagy a közszféra kapitalizálódásának is lehet nevezni. (Szczerski, 2004)19 Az előbbi fogalom a 

gazdasági rendszerváltáshoz, a privatizáció folyamatához köthető, amikor az egykori állampárt fontos tisztséget 

betöltő szereplőin keresztül játszható át magánkézbe az egykori állami tulajdon. Ők azok, akik az információ 

birtokosai, míg a második esetet, azaz a közszféra kapitalizálódását Szczerski a politikai és gazdasági 

érdekcsoportok „kolonializálásának‖ nevezi. A rendszerváltás további problémája a korrupcióban keresendő, 

ami a gazdasági kapcsolatok tág értelmezésétől a szürke zónáig terjedhet. Ezek életképességét nagyban 

befolyásolják a jogi hiányosságok. 

Ha összegezni kívánnák azt, hogy milyen feltételek szükségesek térségünkben egy hatékonyan működő 

többszintű kormányzati rendszer kialakításához, az alábbi javaslatok fogalmazhatók meg: 

• A résztvevő partnerek legyenek tisztában minden kormányzati szint működésével, feladatköreivel. 

• A tervezési folyamatban résztvevő szervezetek, valamint a közhatóságok közötti kapcsolati háló kiépítése 

elengedhetetlenül szükséges. Ez magába foglalja a szerződések körét, beleértve a központi kormányzat és az 

alsóbb szintek között létrejötteket is, de fontos, hogy a kapcsolatrendszerek mindenkor függetlenek 

maradjanak a kormányzattól. 

                                                           
17A magyar nyelv nem igen tudja hűen visszaadni ezt az angol szójátékot, melyben a reform és a revolution (forradalom) szó keveredik. 
Valójában ez a Timothy Garton Ash által kreált szóösszetétel fejezi ki leginkább a reform által elkötelezett egykori állampárti politikusok és 

szakemberek szűk köre által „felülről‖, illetve a „nép‖, vagy a korábban nem létező, a rendszerváltásra megerősödő civil szervezetek által 

„alulról‖ érkező javaslatok tárgyalás útján történő „összefésülése‖. (Ash, 1990, illetve, Frentzel-Zagórska, 1993) 
18Sőt, ha az egykori történelmi „peremvidék/félperiféria‖, melybe Közép-Kelet-Európa is beletartozik, utóbbi két-három évszázadára 

tekintünk vissza, megállapítható, hogy a reformok túlnyomórészt „felülről jövők‖, uralkodó által irányítottak voltak. 
19Azaz a pozíciójából nem akart veszíteni, a feladatainak ellátásához pedig nem állt rendelkezésre elegendő forrás. Ördögi kör, melyből az 
egykori szocialista országok nehezen lábalnak ki. 
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• Mindkét partner (központi kormányzat és az alsóbb szintek) részéről elvárható, hogy hatékonyan vegyen részt 

az együttműködésben és az esetleg szükséges reformok kidolgozásában. Mindez azt a célt szolgálja, hogy 

minél jobban megfelelhessenek az új szerepkörüknek. 

Mindezek eléréséhez egy újabb államreform véghezvitele szükségeltetik. Ez az államreform magába foglalná az 

egyes szintek feladatköreinek újbóli definiálását, beleértve az egyes gazdasági, és társadalmi hálózatok 

részvállalását is. Mindehhez, a partnerség elmélyítéséhez, kiemelt jelentőségűnek tartja a megfelelő jogi keretek 

kiépítését. Ez akár új szervezetek felállítását is magával vonhatja, de a legfontosabb tennivaló a szubszidiaritás, 

az átláthatóság és a partnerség erősítése, hiszen ezek az elvek a gyakorlatban az állampolgárok javát szolgálják. 

4. Közép-Európa határai 

A politikai, társadalmi és gazdasági határok a tér természetes felosztását követő lépésként alakultak ki. Ezt 

követően jöttek létre Európában a gazdasági, politikai hatalom által szétválasztott birodalmak, fejedelemségek 

diszkontinuitást eredményezve a természetesen szerveződő társadalmi tér számára. (Gorzelak, Jałowiecki, 2002) 

A gazdasági növekedés, az emberiség természettől való függetlenedése felgyorsították a fizikai határok 

lebontásának folyamatát. Ez az állítás az ezredfordulón ismertté vált „end of Geography‖ fogalommal van 

összefüggésben, mely értelmezés éppen a globalizáció, a távolságtól és ez által a fizikai határoktól függetlenedő 

emberiség társadalmi expanzióját volt hivatott alátámasztani. A kulturális jellegzetességek uniformizáltsága, a 

mcdonaldizáció, a tömegkultúra megjelenése a modern világpolitikai és nemzeti törésvonalait igyekszik 

mérsékelni. A politikai és gazdasági integráció, azaz maga az Európai Unió létrejötte és létjogosultsága – 

Gorzelak és Jałowiecki szerint az egyik legeklatánsabb példa – a politikai határokat, mint a személyek, a tőke és 

az áruk szabad mozgását akadályozó tényezőket szorítja háttérbe. A második világháború végétől számított 

három évtizedére esett a nyugati demokráciák virágkora, melyet Európában a gyors gazdasági felzárkózás, a 

meglévő fejlettségbeli szakadékok mérséklődése jellemzett, noha azok továbbra is fennmaradtak, mint ahogy 

Európa politikai megosztottsága is fennállt. 

A kontinens határait illetően is különböző elméletek ismertek, közös álláspont inkább a kontinens keleti határait 

illetően tapasztalható. Gorzelak értelmezésében a területi elhelyezkedés mellett a valós és a megélt idő is 

jelentős szerepet tölt be. Meglátása szerint a kontinensen éppen a fejlettségbeli szakadékokból adódóan 

párhuzamos idősíkok léteznek; mivel Európa egyes területei eltérő fejlettségbeli mutatókkal rendelkeztek, 

egyidejűleg több évszázad életkörülményei vannak jelen. Erre jó példa az ezredforduló Nyugat-Európája, mely 

már a 21. században él, valamint a Balkán népei közötti különbség. Nagy részük még az ezredfordulón is a 

nemzetté válás 19. század eleji stádiumában volt, olyan nagyfokú elmaradásban, amely esetében a 

modernizációs szakadék mérséklődésének csökkenésére való esély szinte lehetetlen. Ez a fennálló területi és 

időbeli fejlettségbeli különbség a gyökere annak a konfliktusos helyzetnek, amely nem csak a benne rejlő 

társadalmi értékrendbeli különbségekben, hanem a társadalmi érdekek ellentmondásaiban is megfigyelhető.20 A 

„többidejűség‖ (vagy párhuzamos idejűség) azonban nem csak egyes országok között figyelhető meg, hanem 

országhatáron belül is. Különösen igaz ez az állítás Kelet-Közép-Európa térségére, Prága, Varsó, vagy Budapest 

lakosságára. Ők azok, akik életkörülményeiket tekintve a 21. század emberei, míg az ország lakossága egyes 

elmaradott területeken akár két évszázaddal korábbi körülmények között él. Ez a kontinensünkön tapasztalható 

térbeli és időbeli ellentmondás, mint kiindulási pont további kihívást jelenthet a fejlesztéspolitika számára,21 

nagymértékben megnehezítvén a kiegyenlített fejlődésre való törekvést 

A világosan kivehető politikai határok mellett léteznek az úgy nevezett láthatatlan belső határok, melyek méltán 

tartanak számot érdeklődésre a közgazdászok és a szociológusok körében. Ezek azok a határok (vagy 

nevezhetjük törésvonalaknak is), melyek olyan területek között állnak fenn, ahol szembeötlők a területi 

egyenlőtlenségek, vagy a szomszédos közösségek közötti különbségekre mutatnak rá. 

Európa keleti határait illetően tehát nagyjából egységes az álláspont (Huntington, Gorzelak, Illés) a kontinens 

belső választóvonalairól, azok helyéről azonban eltérő vélemények fogalmazódtak meg. Keleti véget illetően 

Gorzelak „arany függöny‖ teóriája, mely nagyjából a keleti és nyugati kereszténység elterjedését vizsgálva 

osztja fel Európát, egybevág Huntington gótikus és román kori stílus megjelenésbeli lehatárolásával, alapvetően 

a Tiszát és a Visztulát tekinthetjük a két határfolyónak, melyek a stílusjegyek továbbterjedésének is gátat 

                                                           
20Értelmezésükben ez a szakadék vezetett a harmadik évezred – szerencsére nem az egész kontinensre kiterjedő – polgárháborújához az 

egykori Jugoszlávia területén. Míg az európaiak az emberi jogok védelméért harcoltak, a szerbek és az albánok küzdelme olyan törzsi 

viszályokhoz vezetett vissza, melyek a középkorban voltak jellemzőek. 
21Különösen abban az esetben, ha a felzárkózást, az egy szintre hozást tűzik ki célul. 
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szabtak.22 Az ezektől keletre elhelyezkedő vidék már inkább Kelet-Európához sorolható, míg a folyóktól 

nyugatra eső rész Közép-Európa részét képezte. 

5. Lengyelország térfejlődése 

Lengyelország területének s határainak alakulása az elmúlt évszázadok politikai döntéseinek eredménye. Ezek 

nemzetközi szerződések (Szent Szövetség), vagy néhány nagyhatalom (Poroszország, Habsburg Birodalom, 

illetve Oroszország) megegyezésén alapultak. Közös jellemzőjük, hogy felülről, illetve kívülről, önkényes 

módon hajtották végre, legtöbbször figyelmen kívül hagyva a természetes földrajzi határokat.23 Ezek közül a 

legfontosabb a 18. században bekövetkezett három felosztás, melynek következtében 1795-ben a Lengyel 

Királyság, mint egységes monarchia eltűnt Európa politikai térképéről, s vált a nagyhatalmak játékszerévé. 

Függetlenül attól, melyik nagyhatalom uralma alá került, egyaránt annak perifériájára szorult messze kerülve a 

hatalmi-döntéshozatali centrumoktól. 

A regionális identitás kérdése különös jelentőséggel bír Lengyelország esetében. A közel másfél évszázadot 

felölelő megosztottságból, az önálló állam hiányából adódóan az összetartó erőt a vallás, valamint a lengyel 

nemzethez tartozás tudta biztosítani. Az országot, hazánkkal egyetemben, a kereszténység védőbástyájaként is 

nevezték a történelem folyamán, s valóban, a katolikus vallás és a latin nyelvű kultúrához való tartozás 

határokon túlmenő kohéziós erőként tudott funkcionálni. A nemesi köztársaság idején elterjedt szólás is a latin 

műveltséget volt hivatott kifejezni; Polonus sum nobilis Latine loquor – lengyel nemes vagyok, latinul beszélek. 

Ez volt a viszonyítási pont a három felosztó birodalom lakossága körében. 

Az általánosan elfogadott nézet napjaink Lengyelországát négy nagyrégióra osztja, melyek közül három a 

lengyel állam születése óta létezik. A 12. században jelentkező feudális széttagoltság sem tudta hosszú távon 

befolyásolni e területek elkülönülését; az államalapítástól uralkodó Piast-ház, valamint az őt követő, 1386 után 

trónra kerülő Jagelló dinasztia alatt éppúgy sikeresen megmaradt e három terület szerkezeti elkülönülése. 

E középkorban és reneszánszban kialakult történelmi régió, Nagylengyelország /Wielkopolska/, 

Kislengyelország /Małopolska/, valamint Mazóvia /Mazowsze/ együttműködése évszázadokra vezethető vissza. 

A középkorban alakult ki az egyes területeket összekötő úthálózat, ekkortól különülnek el a gazdasági 

munkamegosztás kívánalmainak megfelelően az egyes vidékek és ez a térség tekinthető annak a lengyel kultúra 

és államiság bölcsőjének, melynek fejlődése az 1569-es nemesi alkotmányban, mint lengyel-litván-belarusz-

ukrán ―Államszövetség‖ megalakulásában teljesedik ki. 

E három egykori történelmi régió a felosztást követően 1795 után részben eltérő fejlődésbeli utat követett, mint 

a 18-19. századi Európa három nagyhatalmának, a Habsburg Monarchiának, a Hohenzollern birodalomnak, 

majd Németországnak, illetve a cári Oroszországnak mintegy határvidékei. E határmentiség volt érzékelhető az 

ipari forradalom korszakában is, melyet mindhárom terület eltérő módon tapasztalt meg. Az egyes birodalmak 

perifériájához tartoztak és a nagyhatalmak gazdasági helyzetéből adódó különbségeknek köszönhetően eltérő 

módon fejlődtek. Mindhárom régióban kiépültek a nagy ipari központok, illetve vasútvonal hálózták be az egyes 

területeket.24 A három birodalomba beékelődő részek lakossága eltérő politikai kultúrával rendelkezett. Míg a 

galíciai lengyelség a Habsburg Birodalomban autonómiát élvezett, nyelvét és vallását szabadon gyakorolhatta, 

nemzeti identitását megőrizhette, addig a Poroszországhoz, majd Németországhoz csatolt Nagylengyelország 

lengyelségének meg kellett tapasztalnia a 19. század hetvenes éveiben zajló Kulturkampf keretei közt jelentkező 

erőteljes germanizálódási kényszert, Mazóviát és környékét pedig 1864 után bekebelezte az Orosz Birodalom. 

Viszonylag nagyobb szabadságot jelentett az 1815-32 között fennálló Kongresszusi Királyság is, melynek 

államformája alkotmányos monarchia volt. A cár által adott alkotmány liberálisnak volt tekinthető, különösen, 

ha összevetjük a birodalom már területein tapasztaltakkal. A cári politika az 1830-as évek elején vetett véget a 

viszonylagos szabadságnak; bevezették a cenzúrát, megkezdődött az ifjúsági szervezetek üldözése. A lengyel 

nyelv használatát az 1863-as felkelés leveréséig engedélyezték, majd egy évvel később igyekeztek az orosszal 

felváltani a közigazgatás hivatalos nyelvét – felemás sikerrel. 

                                                           
22Azaz a románkori és a gótikus stílus megjelenése tekinthető választóvonalnak. 
23A földrajzi határ a hegységek középvonalán, a hegyvidék és síkság összetalálkozásánál húzódik, szemben a politikaival, melyek  folyók, 

vagy mesterséges tárgyak, települések mentén jönnek létre. 
24Ez utóbbiból 1918-at követően Lengyelországnak bizonyos szempontból haszna is származott a sok egyéb probléma mellett. Ennek 
köszönhetően nem centrális a vasútvonala, hanem eleve többközpontú. 
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Gazdasági téren is hatalmas különbségek mutatkoztak, mely abból adódott, hogy három eltérő fejlettségű 

birodalom részei voltak, amely meghatározta az ott betöltött szerepüket.25 Galícia a Habsburg Birodalom 

elmaradott térségei közé tartozott, míg Mazóvia Łódź és Varsó ipari központtal egyértelműen a cári Oroszország 

legfejlettebb területeinek egyike volt. 

Az 1918. novemberében függetlenné vált Lengyelországnak /II Köztársaság/ e régiók eltérő gazdasági 

szerkezetét, politikai és kulturális hagyományait kellett egybekovácsolni. A három területből úgy kellett egy 

működőképest létrehozni, hogy azok mind politikailag, mind pedig gazdaságilag teljesen eltérő irányba 

orientálódtak. A háború végeztével fellépő gazdasági válság mindenütt éreztette hatását, ekkor kellett talpra 

állnia az eddig orosz piacra termelő varsói és łódzi ipari központnak is. A két világháború közti időszakban 

Lengyelországban hatalmas méretű újjáépítés kezdődött az egységes gazdasági fejlesztés jegyében. A lengyel 

parlament 1938 decemberében fogadta el az 1939-1954 közötti évekre vonatkozó nagyszabású fejlesztési tervet, 

melynek megvalósítását az időközben kirobbant második világháború és a jaltai megállapodás következtében a 

szovjet érdekszféra övezetbe való betagozódás akadályozta meg. A második világháborút követő időszakban 

Lengyelország a szocialista tábor tagjává vált, amely az extenzív iparosítás időszakát jelentette. A nehézipar 

erőszakos fejlesztése volt jellemző különösen az ötvenes évekre, nagyarányú ipari beruházások kezdődtek. A 

régi központok mellett újakat is kiépítettek ebben az időszakban az időközben feltárt új nyersanyagokra 

alapozva. Egyes kisebb területeket, nem ritkán falvakat specializált ipari központokká fejlesztettek fel, melyek 

egy része – az egyprofilúvá válás miatt – a rendszerváltást és a Szovjetunió összeomlását követően hátrányos 

gazdasági helyzetbe került. 

A második világháborút követően Lengyelország a területi változások következtében az eddigi három régió 

mellett egy újabb, viszonylag kompakt területi egységgel gyarapodott, a potsdami döntés értelmében 

Németország területéből kapott nyugati területtel, amely a köznapi szóhasználatban az ―új terület – nowe 

terytorium‖ elnevezést viselte. A Szovjetunió közbenjárására „nyugatabbra helyezett‖ Lengyelország számára 

az elveszített keleti vidék lengyelségének ügye megoldásra váró problémává vált. A Lengyelországhoz csatolt 

nyugati területek lakosságának legnagyobb része eredetileg németekből állt, akik érthető módon nem akartak 

idegen ország területén élni. A háborút és a területi döntéseket követően már 1945-ben megkezdődött a 

lakosságcsere, az egykori keleti lengyel területekről mintegy másfél milliónyi lakosságot telepítettek zömmel az 

újonnan megszerzett nyugati és északnyugati vidékekre. Mintegy 800 ezer főt Nyugat-Ukrajnából, 270 ezret 

Nyugat-Belaruszból és közel 200 ezer főt Litvánia területéről. Így az új régió lakosságának túlnyomó többségét 

a keletről idetelepített lengyelség adja a mai napig, akik legtöbbször nem saját akaratukból kerültek ilyen távolra 

a szülőföldjüktől, az itt élő németek kitelepítése is erőszakos úton zajlott 1945 és 1949 között.26 

Az ország ezer éves történetének meghatározó egységei a vajdaságok. A lengyel településszerkezet is hasonlóan 

ősi gyökerekkel rendelkezik, jellemző a falvak nagy száma, illetve a falusi lakosság igen nagy aránya.27 A 

településszerkezet jellemző egységei az úgy nevezett faluközösségek, gminák (csoportos szórványtelepülések, a 

NUTS klasszifikációban a NUTS V szintnek felel meg). Ez szintén a középkor öröksége, s bizonyos mértékben 

a földrajzi, valamint történelmi adottságokból következik. Az ország azon területein, ahol nincsenek nagyobb 

falvak, ezek a gminák is mintegy 500 lakosú falvak, melyek náluk kisebb településeket fognak össze. 

Városok tekintetében szintén a kisebb méret a domináns, hiszen a mintegy 810 lengyelországi város mintegy 

fele 10 ezernél kisebb lélekszámú. Ezek ugyancsak középkorig a tartoznak. Több évszázaddal ezelőtt a mai 

Lengyelország területén több, mint 950 város volt megtalálható. A 19. századtól, tehát az ipari forradalom 

kezdetétől ezek jelentősége lecsökkent, a középkori kisvárosok a kapitalizmus előretörésével és a gazdasági 

átalakulás következményeként fokozatosan háttérbe szorultak, a kisvárosok helyén, illetve mellettük létrejöttek 

                                                           
25Ez a különbözőség mind a mai napig érezteti hatását. A 19. században a galíciai lengyelségről összességében elmondható, hogy az 

Osztrák-Magyar Monarchia legfőbb támogatói voltak, a Lajtán inneni területek leglojálisabb alattvalói voltak, akik, noha 1846-ban és 1848-

ban felkelést szerveztek a császár ellen, azonban az 1869-es galíciai kiegyezést követően egyértelműen a császár mellé álltak. Akik a 
leginkább megsínylették az idegen birodalomba tatozást, azok a Németországhoz csatolt lengyelek voltak, akik egy fejlődő gazdaságú 

államban gyakorlatilag semmilyen módon sem tudták kifejezésre juttatni nemzeti identitásukat. Az Oroszországhoz csatolt lengyelek az 

Orosz Birodalomba való tagozódás első számú haszonélvezőivé váltak - gazdasági téren. Ami a politikai és nemzetiségi jogaikat illeti, az 
1831-es és 1863-as felkelést követően ezek gyakorlatilag megszűntek. Nem segítette a lengyelség helyzetét a három felosztó birodalom 

vallási megosztottsága sem. A protestáns németekkel, valamint az ortodox oroszokkal szemben nemcsak lengyelségüket, de 

katolicizmusukat is védelmezniük kellett. Nem véletlenül terjedt el a lengyelek körében a „katolicizmus védőbástyája‖ fogalom. 
26A két szomszédos ország kapcsolatának ez a döntés nem tett jót. Amíg létezett az NDK, a lakosságcserét és a lengyel nyugati, német keleti 

határt illetően csak a Német Szövetségi Köztársaság hallatta hangját, a rendszerváltást és Németország egyesülését követően ismét felmerült 

ez a probléma 
27Az 1980-as évek végén a lengyel falvak száma elérte a 43 ezret, a falusi lakosság száma pedig a 15 milliót, ami a közel 40 milliós 

lakosságnak mintegy 40%-át adja. Ezek a falvak általában kis és közepes méretűeknek mondhatóak, hiszen az átlag népesség kb. 360 

fő/település. A nagy /1-2 ezer fő lakosú, illetve az óriás falvak aránya Lengyelországban elenyésző, mintegy 2,5 ezer ilyen település 
található az országban, s azok is az ország délnyugati, déli területein találhatók általában nagyobb városok szomszédságában. 
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a nagyvárosokban összpontosult ipari és gazdasági központok. A második világháborút követően a szocialista 

érában körülbelül hasonló jelenség zajlott le az erőltetett iparosítás eredményeként. Ennek és a mezőgazdaság 

háttérbe szorításának köszönhetően ezek a tradicionális kisvárosok zömmel elvesztették jelentőségüket és 

lakosságuk nagy részét is, akik közül sokan a nagyvárosi ipari centrumban találtak munkát, majd a 

későbbiekben otthont is. 

Nagyvárosokat illetően Lengyelországot – Magyarországtól eltérően – a policentrikusság, vagy más szóval a 

többközpontúság jellemzi. Bár lakosságát tekintve az élen itt is a főváros, Varsó áll, azonban a többi 

nagyvároshoz képest nem rendelkezik akkora „túlsúllyal‖, mint akár Bécs vagy Budapest. Ennek a rendszernek 

szintén a történelem folyamán alakultak ki a keretei. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a 19. század, az 

ipari forradalom, a gazdasági átalakulás és a nagyfokú urbanizációs folyamatok idején Lengyelország mint 

önálló állam nem létezett, tehát a jelenlegi nagyvárosok három különböző birodalom keretein belül alakultak ki. 

Ilyen jelentős körzetnek számítanak napjainkban a legnagyobb agglomerációs gócok, így az egész Felső-

Sziléziai iparvidék agglomerációs övezetei, valamint Varsó, Łódź, Krakkó, Wrocław, Poznań, Gdańsk-Gdynia, 

Bydgoszcz és Szczecin a maga többszázezres, félmilliós lakosságával. Néhány kivételtől eltekintve hiányoznak 

az olyan közepes méretű városok, mint a 250-300 ezres lakosú Lublin és Białystok és a közel másfélszázezres 

Rzeszów és Olsztyn. Ellentétben a magyarországi városhálózattal az 50 és 100 ezer fővel rendelkező városok 

ritkaságszámba mennek. A közepes méretű városok, illetve a kisebb városok fejlődését elősegítendő vezették be 

a mára elavultnak számító, akkor 49 vajdaságot alkotó adminisztrációs rendszert melynek akkor is és ma is szép 

számmal voltak és vannak ellenzői, és amelyet 1999. január elsején váltott fel az 1998. augusztus folyamán 

elfogadott új közigazgatási struktúra. 

Lengyelország NUTS1 szintjei (nagyrégiói) 

 

Szerkesztette: szerző, készítette: Fonyódi Valéria 

5.1. Regionális politika és térfelosztás Lengyelországban 

1999-től, a nagyrégiók kialakítása óta Lengyelország regionális politikája új irányvonalat vett. E folyamat 

látványosabb eredményei 2001-re datálódnak, az első Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítéséhez, valamint az 

ehhez szorosan kötődő vajdasági szerződések első generációjának bevezetéséhez. Minden gyengesége és 

esetlegessége ellenére ezek az intézkedések jelentős lépések voltak az új uniós elvárásoknak megfelelően 

alakított regionális politika irányában. Természetesen az ezredfordulót megelőzően is születtek értékes 

megállapítások, hasznosítható anyagok, de a korábbi évek regionális politikájának sikere inkább verbális szinten 

volt mérhető (Gorzelak, 2007) mintsem tényleges hatékonyság tekintetében. Az 1990-es években megalkotott 

hosszabb távú fejlesztési programok széleskörű publicitásnak örvendtek, összeállításukat követően részletes 

vitáknak vetették alá azokat, első alkalommal fogalmazták meg bennük a stabil és gyors gazdasági fejlődés 

prioritásait, valamint első alkalommal utaltak a regionális különbségekből adódó feladatokra. Az 1990-es 

években megfogalmazott fejlesztési koncepció képezte a további hasonló tervek és a regionális politika 

feladatainak alapját. Ennek megjelenését követően számos más egyéb fejlesztéspolitikai tanulmány is napvilágot 

látott. 
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Országos szintű fejlesztéspolitikával, az úgy nevezett interregionális politikával elsősorban a kormány 

foglalkozik. Az országos szintű fejlesztéspolitikának egyszerre kell az egész ország érdekeit figyelembe venni, 

vagy régiók felett kell, hogy álljon, azaz legalább néhány régiót fel kell ölelnie. A regionális politikáért ellenben 

a régió (vajdaság) maga felel. 

Az országos regionális politika – vajdasági, vagy az egész országot érintő – szorosan összefügg a 

területfejlesztési politikájával, valamint a vajdasági önkormányzatok fejlesztési feladataival. A területfejlesztési 

politika alanya maga a térség, melyre a fejlesztés irányul 

Az országos területfejlesztési feladatok decentralizálásában nagy szerepet kapnak az egyes vajdaságok, az 

önkormányzatok feladatkörébe tartozik az egyes területeken létesítendő, illetve azokat összekötő infrastruktúra 

kiépítésével járó feladatok, valamint a fejlettségbeli különbségeket kiegyenlítendő országos feladatok 

koordinálása, illetve a természetes környezet fenntartásával járó feladatok. 

Európa többi országaihoz hasonlóan Lengyelországban is az országos fejlesztéspolitika – politika explicite – 

sokkal kevesebb forrással rendelkezik, mint az egyes feladatokhoz rendelt fejlesztéspolitika – politika implicite 

– ebből adódóan alapvető fontosságú, hogy az ágazati politikák prioritásai összhangban legyenek mind az 

országos, mind az egyes területeket érintő regionális fejlesztéspolitikával. A feladatmegosztás és a regionális 

szerepvállalás változása jól nyomon követhető a 12. számú ábrán. 

A lengyel területfejlesztési politika változása a rendszerváltástól az uniós csatlakozásig 
 

Időszak Területfejlesztés

i politika jellege 
Meghatározó 

feltételek 
Regio-nális 

politika jellege 
Régió szerepe Kormányzat 

szerepe 

1990/94 A 

makrogazdasági 

céloknak 

alárendelve 

Gazdasági egyen-

lőtlenségek ki-

egyensúlyozása 

Átalakulás 

negatív 

következményein

ek mérséklése 

Kiegyenlítődésre 

való törekvés, A 

kezdeti 

destabilizáció 

mérséklése 

Központi Nincs Regionális 

politika kreálása 

megfelelő 

koordináló intéz-

ményrendszer 

hiányában 

Regionális 

politika 

marginális 

jelentősége 

1995/99 Makrogazdasági 

céloknak 

alárendelve 

Fejlődés és 

hatékonyságorien

tált 

Lásd mint fenn 

Az első EU-s 

programok 

megjelenése 

Vajdaságok 

fejlesztési 

stratégia 

készítésre 

kötelezettek 

Központi Minimális Lásd mint fenn 

1999/ 2000 Első NFT-k 

előkészítése, 

fejlődésorientált 

Versenyképesség 

hangsúlyozása 

Önkormányzati 

reform 

Harmonizálása, 

csatlakozási 

folyamatok 

Decentralizált Régió a 

fejlesztéspolitika 

tárgyává vált 

Regionális 

fejlesztés 

támogatása 

2001- Az EU-s alapok 

fogadására 

alkalmas 

intézményrendsze

r kiépítése 

Integrációs 

folyamat, a 

források fo-

gadásának 

intézményi 

előkészítése 

Ismételt centra-

lizáció 
Korlátozott 

önállóság 
Regionális 

fejlesztés 

támogatása 

növekvő állami 

szereppel 

Forrás: a szerző szerkesztése 
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5.2. A lengyel regionális fejlesztéspolitika intézményrendszere – 
Az államszervezet történelmi távlatból 

A közigazgatási rendszer területi szintjeinek kijelölése, illetve a regionális fejlesztéspolitika kereteinek 

megalkotása hosszú időn keresztül állami hatáskörbe tartozott, s ma is meghatározó a központi szerepvállalás. A 

helyi szintek jelentőségét sem lehet elvitatni, hiszen a helyi közigazgatási rendszer, melynek gyökerei a 

középkorig nyúlnak vissza, csaknem egyidős a lengyel államisággal. Lengyelország korábban említett sajátos 

térfejlődésének következtében a fejlődés és a modernizáció folyamatait gyakran befolyásolta az ország 

önállóságának külső erők általi fenyegetése, illetve a szuverenitás időszakos elvesztése. 

Az államalapítást követően, a Piast ház uralkodása idején, a 14. századig „okręgi grodowe‖ néven ismert 

tartományokra volt osztva Lengyelország területe, s ezek a tartományok igen nagyfokú önállósággal 

rendelkeztek. A 15. században trónra kerülő Jagelló dinasztia a hagyományos tartományi szerkezetre épülő 

vajdasági rendszert épített ki megtéve az első lépéseket a központi hatalom megerősítése irányában. A vajda 

elnevezés eredeti jelentése: aki a harcosokat vezeti. A 16. század második felében hozták létre az uralkodók a 

tartományokat, Nagylengyelországot (Poznań székhelyű Wielkopolska), Małopolskát (Krakkó székhelyű 

Kislengyelország), valamint az egykori Litván Fejedelemségből Litvánia tartományt. Ezek a tartományok 

vajdaságokra, azon belül „landokra‖ (ziemia), illetve „powiatokra‖ – azaz járásokra tagolódtak. Ez a rendszer 

állt fenn egészen a 18. század végéig, amikor Lengyelország a három nagyhatalom, Ausztria, Porosz Birodalom 

és Oroszország három felosztását követően elvesztette 1795-ben függetlenségét. A széttagozódott, önállóságát 

vesztett Lengyelország az 1918-as egyesüléséig többféle közigazgatási modellt volt kénytelen kipróbálni, 

mindezt a történelmi régiók aktív szerepvállalása nélkül. A Varsói Hercegségben a napóleoni sikerek idején a 

francia „department‖ modellt vezették be, a Szent Szövetség idején létrejött, valójában orosz bábállamként 

funkcionáló „Lengyel Királyság‖ – melynek területe nagyban megegyezett a Varsói Hercegségével – előbb a 

lengyel hagyományoknak megfelelő 8 vajdaságra lett felosztva, míg 1837-ben, a sikertelen 1831-es 

szabadságharcot követően az orosz gubernium modellt vették át. A poroszokhoz került területeken 

tartományokat és kerületeket állítottak fel, míg az osztrák Birodalomhoz került területek kerületekre, a 

kerületektől független városokra, közösségekre és „udvarházakra‖ – tkp. majorságokra – lettek felosztva. 

Lengyelország 1921-es alkotmányának szövege szerint az ország vajdaságokból áll, azok kerületekből, illetve 

városi és községi közösségekből. A két világháború közötti időszakban 16 vajdaság, illetve az önálló jogkörrel 

bíró Varsó főváros létezett, Szilézia pedig autonóm terület volt. A második világháborút követően az ország 

visszaszerezte történelmi régióinak egy részét, nyugaton azonban a területgyarapodás újabb kihívások elé 

kényszerült. Az új határok között létrejött Lengyelország előbb 16, majd 1950-től 17 vajdaságra, illetve 5 

vajdasági jogkörű városra tagozódott. 1975-ben az Edward Gierek által jelzett reformfolyamat eredményeként, 

paradox módon a nagyobb mértékű centralizáció érdekében, 49 vajdaság jött létre, a közbülső közigazgatási 

szintek pedig megszűntek. 

Ez az állapot maradt fent egészen a rendszerváltást követő évekig, amikor egy hosszadalmas és többszereplős 

vita eredményeként 1998 nyarán a lengyel parlament elfogadta a vajdaságok átszervezéséről szóló törtvényt. Az 

új struktúra bevezetésére 1999. január 1-én került sor. Ekkor hajtották végre azt a közigazgatási reformot, mely 

a Gierek által elfogadtatott közigazgatási rendszer teljes mértékű átszervezésével járt együtt. Lengyelország az 

elfogadott törvény értelmében 1999. január elsejétől 16 vajdaságból áll, ez a szám azonban hosszas vitákat 

követően alakult ki. Már a rendszerváltást követő években napvilágra kerültek a vajdaságok számának radikális 

csökkentésére vonatkozó javaslatok. A viták jellemző módon a Szejmben, valamint a kutatóintézetekben 

zajlottak. Az ország lakosságát, a politikusok és a társadalomkutatók csoportjait egyaránt megosztotta a 

vajdasági központok kialakításának, illetve a vajdaságok számának kérdése. Nem alakult ki egységes álláspont a 

létrehozandó vajdaságok méretéről sem, s abban is kételyek fogalmazódtak meg, hogy ezek mennyire (lesznek) 

alkalmasak önálló regionális politika folytatására, milyen mértékben tudnak függetlenedni a központi 

hatalomtól, gazdasági téren pedig a központi költségvetéstől. 

5.3. A közigazgatási egységek története – Az 1998-as reformok 
és előzményük 

Az 1975-ös közigazgatási szabályozást megelőzően háromszintű önkormányzati rendszer létezett 

Lengyelországban. Legalsó szinten a községek, illetve közösségek, gminák álltak, egy hierarchia szinttel feljebb 

az 1975-ben eltörölt, ám 1998-ra ismét felfedezett és a törvénybe beemelt járások, majd legfelső szinten a 17 

nagy vajdaság /megye/ és az öt tulajdonképpen megyei jogú városként funkcionáló legnagyobb város: Varsó, 
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Łódź, Krakkó, Poznań és Wrocław. Ezt a rendszert váltotta fel az a vajdasági szisztéma, ahol a járás, mint 

közbülső hierarchia szint eltűnt és a 17 nagy vajdaság helyébe 49, területileg és lakosságszámot tekintve is jóval 

kisebb vajdaság lépett. A vajdasági rendszer ily módon való átszervezésének egyik célja a kisebb központok 

megerősítése, újabb funkciókkal való ellátása volt. A sikertelenség jele, hogy már a nyolcvanas évek elején 

megfogalmazódtak az egész közigazgatási rendszert bíráló vélemények. Tekintve, hogy a szocialista érában a 

javak központi elosztásán volt a hangsúly a járás, mint közigazgatási egység feleslegessé vált. Olyan vélemény 

is megfogalmazódott ugyanakkor, hogy a 49 vajdaság sem tölti be igazán funkcióját, a vajdasági központok egy 

része pedig nemhogy nem vált valódi központtá, egyesek közülük, különösen a nagyobb városok, mint Varsó, 

vagy Łódź mellettiek, egyenesen eltörpültek a „szomszéd‖ közelében. A mesterségesen kreált vajdasági 

rendszer pedig nemhogy nem tükrözte a lengyelországi régiók természetes szerkezetét, hanem helyenként 

túlságosan is felszabdalta az ország területét. Természetszerűleg még csak a látszatát sem lehetett kelteni annak, 

hogy kvázi egyenlő erőt, illetve gazdasági potenciált képviselnek ezek a vajdaságok, melyek közül egyesek, 

különösen a nagyvárosok „szélárnyékában‖ lévők, már létrejöttükkor is halálra voltak ítélve. 

Bár Lengyelország uniós csatlakozására való készülése nagymértékben elősegítette a decentralizációs 

folyamatokat, nem beszélhettünk egyértelmű támogatásról. Az állam ugyanis nehezen akart átadni feladatokat 

az alsóbb szinteknek, erős volt a szocializmusból átörökölt államközpontúság, s egyebek mellett olyan félelmek 

is elhangzottak, mely szerint az erős régiók létrejöttével a központi kormányzat elveszítheti a kontrollt az egyes 

határterületek felett. Különösen Szilézia és Pomeránia hagyományos német-orientációjától tartottak. Bár a 

területi átalakítást sokan az Európai Uniós csatlakozási folyamat érdekében vállalt lépésnek ítélik, ez korántsem 

volt ennyire egyértelmű. Amint azt Bache egy, az 1990-es közigazgatási reform folyamat kidolgozásában 

résztvevővel történt interjúkészítést követően ismertette (Bache, 2008), eredetileg nem volt kialakult elképzelés 

a reformokat illetően, csak a szocialista Lengyelországot kívánták elsőként felszámolni.28 Természetesen az 

1998-ban elfogadott és egy évvel később életbe lépő reformok már a közelgő csatlakozás érdekében készültek 

nem kis mértékben a Strukturális Alapokból érkező támogatások fogadásának megkönnyítése céljából. 

Az 1998 nyarán született új regionális szabályzás tehát a rendszerváltást követően is fennmaradó 

ellentmondásokat (egyenlő fejlődés lehetetlensége, mesterségesen szétszabdalt ország, illetve funkciójukat 

betölteni képtelen vajdasági központok stb.) próbálta kiküszöbölni, azonban –tekintettel arra, hogy ez a 

reformtörekvés egyszersmind a politikai pártok és tömörülések, valamint a különböző képviselői csoportok, 

lobbyk kedvenc terepévé vált – az immár kompromisszumokkal tarkított új szisztéma bevezetésével 

kapcsolatban számtalan pesszimista nyilatkozat is elhangzott. 

Ha a tényeket nézzük, az egyenlőtlenségek feloldására tett kísérlet nem járt sikerrel. A legkisebb újonnan 

létrejött vajdaságok lakosságszáma az 1 millió főt is alig éri el, míg a Varsó központú Mazóviában meghaladja 

az 5 milliót. Ha más mutatókat veszünk figyelembe, mint például a fogyasztás mértékét, vagy az egy főre jutó 

személygépkocsik számának alakulását, a külföldi befektetések számát és arányát, illetve a településszerkezet 

alakulását, akkor előnyt élveznek azok a vajdaságok, melyek rendelkeznek 300 ezer főt meghaladó lakosságú 

várossal,29 ott koncentráltan jelentkezik a fogyasztás fejlett szintje, illetve a magasan képzett munkaerő. A 

vajdasági rendszer tervezett átalakítása igyekezett ezeket a különbségeket lehetőség szerint lefaragni. Végső 

kompromisszumként a 16 vajdaság határainak kialakítására nem kis harcok eredményeként került sor. Az 1997-

es országgyűlési választásokon a reform javaslat mellett kiálló pártok élveztek támogatást a lakosság részéről. A 

politikusok maguk is reformpártiak voltak – elméletben. Gyakorlatban viszont igyekeztek a megvalósítás útjába 

akadályokat gördíteni az egyes pártok. A reformfolyamatok megtorpanása két féle okra vezethető vissza. 

Egyfelől, az akkori koalíciót biztosító két párt sem volt egységes állásponton. Egyiküket, az AWS-t30 (Akcja 

Wyborcza Solidarność) pártnak sem lehetett nevezni, hanem különböző politikai tömörülések (ezek száma közel 

40!) laza szövetsége volt. Ez a szövetség eleve legalább háromféle politikai nézetet elegyített magába; nemzeti 

katolikus, liberális-konzervatív, illetve a Szolidaritáson alapuló keresztény demokrata elveket. A másik partner 

az UW (Unia Wolności) szintén az ellenzéki Szolidaritás tagjaiból nőtt ki.31 Tekintettel arra, hogy a két politikai 

tömörülésnek a 460 fős Szejmben csak 242 mandátuma volt, s a reformokkal egyet nem értők közül 20 

képviselő elhagyta a frakciót, egy csapásra elolvadt a parlamenti többség. (Regulski, 1999) Az egyet nem értés 

belpolitikai csatározásokban is kimerült, s a koalíción belül is akadtak szembenálló felek. A vitát tovább 

                                                           
28Miként ezt Bache is megjegyzi könyvében (Bache, 2008), ekkor, az 1990-es évek elején szó sem volt még Lengyelország EGK tagságáról. 
29Bár külföldi tőke befektetésben így is aránytalan Varsó jelentősége a maga 52%-os arányával. Ugyanakkor a korábbi szocialista országok 

között egyáltalán nem kirívó, gondoljunk csak Magyarországon belül Budapest szerepére! 
30A későbbi kormányfő, Jerzy Buzek is ennek a csoportnak a jelöltje volt. 1997-ben közel 34%-ot, majd négy évvel később 5,5%-ot értek el. 
2001-ben átalakult a szövetség, az egyes képviselők más pártokban folytatták, manapság döntően a Platform Obywatelski (PO) pártban 

tömörülnek. 
31Az ő kormányfőjük Hanna Suchocka volt, a párt elnöke az 1990-es évek első felében Tadeusz Mazowiecki volt, helyettese pedig a 
jelenlegi miniszterelnök (2007 óta) Donald Tusk. 
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generálta az elnök közbelépése, aki igyekezett a vétó joga adta lehetőséget kihasználni. Ráadásul az elnök 

döntésének felülbírálásához 3/5-ös parlamenti támogatás kellett, amit a többségét elvesztett koalíció nem tudott 

biztosítani. A köztársasági elnök 1995 és 2005 között Aleksander Kwaśniewski egykori reformkommunista 

politikus volt, aki érthető módon a koalíciós kormánnyal ellentétes elveket vallott. A kereszténydemokrata 

elveket vallók nem támogatták a decentralizációt és az erős helyi hatalommal rendelkező vajdaságokat. A 

nemzeti értékek védelmében érzett félelmüknek adtak hangot, amikor ellenezték Lengyelország Európai 

Unióhoz történő csatlakozási szándékát is. Az erős központi állam védelme érdekében a minél több vajdaság 

mellett érveltek annak a reményüknek birtokában, hogy a több, kisebb területű vajdaság fenntarthatja az erős 

központi államot. Mivel ők a kormányzó párton belül is erőteljesen kiálltak elveik védelmében, ez azzal a 

kompromisszummal zárult, melynek eredményeként a vajdasági kormányzatok ereje csökkent, a vajdáé, mint a 

központi kormányzat emberéé ellenben bővült. Ráadásul az eredetileg tervezett 12 vajdaság helyett 15-öt 

támogattak. Az akkor ellenzékben lévő Lengyel Néppárt eleve változásellenes magatartást tanúsított, a baloldal 

pedig elismerte a reformok szükségességét, ugyanakkor „örült, hogy nem neki kell véghezvinnie‖ (Regulski, 

1999). Az egyesült baloldal (SLD) kettős játéka abban merült ki, hogy támogatta a reformokat, ugyanakkor 

igyekezett bebizonyítani, hogy ennek véghezvitelére az akkori kormánykoalíció alkalmatlan. Abban bíztak, 

hogy amennyiben a reformok nem érik el a kívánt hatást, a következő választások alkalmával a lakosság nekik, 

a korábbi ellenzéknek fog bizalmat szavazni. Ebből az alapállásból a baloldal minden lehetséges fórumon 

ellenezte a kormányzat javaslatait, a programjuk a vajdaságok jövőbeli számának vitatására koncentrálódott, s 

lelkesen támogatták azon vajdasági vezetők tiltakozását, akik abbéli félelmüknek adtak hangot, hogy városaik 

elveszítik vajdasági központi szerepüket. Az ellenzék a 17 vajdaságból álló modellt támogatta. Az államelnök 

pedig, aki 1998-ban már a 2000-ben esedékes köztársasági elnöki választásra készült, igyekezett erejét 

bizonyítani. Az önkormányzati választások időpontjára vonatkozóan még saját pártjával is szembehelyezkedett 

a parlamenti többséget támogatván, a vajdaságok végleges számáról szóló döntésnél ellenben megvétózta a 

Szejm által előzetesen már támogatott javaslatot. Elnöki tekintélyét latba vetve körbeutazta azokat a 

vajdaságokat, melyek a kormányzati elképzelés szerint a jövőben nem lettek volna vajdasági székhelyek. A 

koalíciónak ez alkalommal nem volt meg a szükséges 60%-nyi voks az elnöki vétó ellenében, ezért az 

önkormányzatokról szóló törvényjavaslat tárgyalását újból kellett kezdeni. Így született meg idő hiányában az a 

senki által előzőleg nem várt kompromisszumos megoldás, melynek eredményeként sem a koalíció egy része 

által előzetesen javasolt 12, sem a végül kormány által támogatott 15, sem a baloldali ellenzék által javasolt 17 

vajdaságos modell nem jöhetett létre. A koalíció kiegyezett az ellenzékkel, az elnök is támogatta a 16 

vajdaságból álló modellt. Összesen két hét maradt a törvényalkotás előkészületi munkálataira, hiszen közeledett 

az önkormányzati választások időpontja. A vajdaságok számának csökkentésére vonatkozó javaslatok, bár a 

végleges számokat illetően eltértek egymástól, egy valamiben közös célt fogalmaztak; nem már létező 

vajdaságokat kívántak összevonni, hanem teljesen új határok mellett kívánták azokat létrehozni. Ez nem várt 

mozgolódást jelentett az egyes települések esetében. A Gdańsk központú Pomerániához tartozni kívánó Toruń 

éppúgy politikai csatározások eredményeként került ismét Bydgoszczcsal egy vajdaságba, ráadásul az újfent 

megyeszékhellyé vált „ellenség‖ uralma alá, mint ahogy a Łódź központú vajdaság felé aspiráló Częstochowa is 

érthetetlen módon lett Szilézia része. Kujawskie vajdaságban ráadásul a megegyezés Toruń és Bydgoszcz között 

olyannyira nem sikerült, hogy a vajdasági intézmények is felosztásra kerültek a két rivális központ aspiráns 

között. Toruń lett a vajdasági gyűlés (sejmik) székhelye, míg a tulajdonképpeni közigazgatási székhely 

Bydgoszcz lett. Hasonló elven épült fel Lubuskie vajdaság is, ahol szintén megegyezés hiányában Zielona Góra 

és Gorzów Wielkopolski lett kénytelen az intézményi székhelyeken osztozni. Az 1998-as eredmény Szilézia 

központja, Katowice számára is okozott meglepetést. Ugyan elsöprő győzelmet aratott a települések és területek 

egybegyűjtése terén, de el kellett fogadnia, hogy Szilézia és Alsó-Szilézia (központja Wrocław) közé 

beékelődött Opole székhellyel egy harmadik vajdaság, ráadásul egy olyan, amely a tradíciókat tekintve méltán 

maradhatott volna együtt a Katowice központúval32. 

Nagy volt a forgalom Mazóvia irányában is, azonban a legnagyobb és egyik leggazdagabb vajdaságból 

elvándorolni egyik járás, vagy község sem akart, a csatlakozni kívánók száma ellenben igen tekintélyesre 

növekedett. A három nagyváros, Szczecin, Poznań és Wrocław központú vajdaságok által körülvett, a 12 

vajdaságot tartalmazó variánsban nem létező Lubuskie vajdaság esetében is élénk volt a mozgolódás. 

Mazóviával ellentétben azonban ezt a környező nagyvárosok közé ékelődő, azok szélárnyékban lévő vajdaságot 

inkább elhagyni szándékoztak. Itt az is nagy eredménynek számított, hogy történelmi régiónak számító 

Nagylengyelországból, Alsó-Sziléziából és Nyugat-Pomerániából egyáltalán sikerült kikanyarítani. 

Lengyelország 1999. január elsejével csatlakozott a decentralizált országok táborához. Az év elején életbe lépő 

törvény értelmében Lengyelország közigazgatásának minden szintjére választott képviselők kerültek. A 

                                                           
32Pl. bányászat, nehézipar meghatározó szerepe. Az Opole központtal létrehozott vajdaság politikai lobbi eredményeként lehetett önálló. Itt 
van egyedül nagyobb számú német kisebbség, de a lélekszámuk évről-évre csökken. 
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decentralizált, unitárius állam a helyi és területi önkormányzatokkal együttműködve látja el feladatait, teret 

engedve az állampolgárok kezdeményezéseinek is. A háromszintű közigazgatásról szóló törvényjavaslatot a 

lengyel törvényhozás nagy többséggel fogadta el az alsó házban, s a szenátusi állásfoglalás is gyorsan 

megszületett. A parlament 1998. július 17-én kezdte meg a szavazást, nyolc nappal később, július 25-én már át 

is adhatták az elnöknek aláírásra, s július 26-án Kwaśniewski köztársasági elnök ellátta kézjegyével.33 A 

háromszintű közigazgatás bevezetése nem jelentett változást az 1997. április 2-án elfogadott lengyel alkotmány 

tartalmában, a közigazgatás alapegysége továbbra is a gmina (település NUTS V) szint maradt.34 

Paradox módon az ezredforduló táján a reformokat újabb recentralizációs folyamat követte nem kis mértékben a 

regionális intézményrendszer fejletlenségének és az állam központi pénzosztó szerepkörének fennmaradása 

miatt. Tovább bonyolította a decentralizáció-recentralizáció kérdését az az alaphelyzet, hogy a Strukturális 

Alapokból érkező támogatások nem indokolták a decentralizációt, s ennek köszönhetően a régiók és az 

önkormányzatok politikai erejét sem növekedett jelentősen. Ez a korszak leginkább a demokratikus 

centralizmusnak kedvezett, ami a civil társadalom gyengeségével, a politikai intézményrendszerbe vetett 

bizalom hiányával, a politikai klientúra rendszer erősségével, a korrupcióval – mely egyes pártoknál területi 

szinten is megtalálható volt – volt jellemezhető. Így a kezdeti időszak tanulási és adaptációs folyamata 

nagymértékben akadályba ütközött. 

Az 1990-ben megkezdett államszervezeti reform fő karaktere „top-down‖ jellegű, ami sajátos politikai és 

társadalmi körülmények következménye. A rendszerváltás, illetve az azzal együtt járó új gazdasági szerkezet 

kialakítása nem járt együtt a civil társadalom azonnali aktivitásával, így a reformot előkészítő szakmai és 

politikai csoportoknak a változás fő irányainak kijelölése mellett mozgósítania kellett azokat a szunnyadó 

társadalmi erőket, amelyek a szocialista időszakban háttérbe szorultak, vagy befolyásukat vesztették. 

Az alulról felfelé történő építkezést befolyásolta az a körülmény is, hogy az új helyi önkormányzatok kialakítása 

egy időben zajlott a korábbi időszak centralizált államszervezeti logikájába illeszkedő struktúrák lebontásával, 

illetve átalakításával. A feladat bonyolultságára és összetettségére utal az a tény, hogy egyszerre voltak jelen az 

aktív és heterogén politikai erők a folyamatos kezdeményezéseikkel, illetve a régi rend konzerválásában 

érdekelt, s így kellő ellenállást felmutató társadalmi csoportok, ugyanakkor úgy kellett alapvető változtatásokat 

tenni, hogy mindezen folyamat ne vonja maga után az állami intézmények működésképtelenségét. Ez ugyanis 

rendkívüli nagy politikai kockázatot jelentett volna az akkori Lengyelországban. További kényszerítő 

körülményként szerepelt az uniós csatlakozás lehetősége, az előkészítéseket már ennek a ténynek szem előtt 

tartása mellett tették meg. (Józsa, 2005) 

5.4. A NUTS szintek Lengyelországban 

Az uniós csatlakozás számos kihívás elé állította Közép-Kelet- Európa országait, így Lengyelországot is. A 

csatlakozás következményeként az uniós jogszabályok, jogrendszer, ágazati politikák és intézmények 

átvételének kérdése sem bizonyult egyszerűnek. Megváltozott a kormányzat és az alacsonyabb szintek közötti 

kapcsolatot. Az Európai Unió tagjává válásának lehetősége Lengyelország számára a közigazgatási szerkezet és 

kapacitás újragondolását, végső soron az állam hatékony modernizálását jelentette. (Grosse, 2006) A 2004-ben 

csatlakozott államoknak a már uniós tagokhoz képest eltérő gazdasági fejlettségükkel, társadalmi 

szerkezetükkel, mentalitásukkal is meg kellett küzdeniük s a történelmi hagyományok is más fejlődési utat 

jártak be. Grosse (Grosse, 2006) ezt az alkalmazkodási nehézséget a racionalitás aszimmetriájának nevezte 

átvéve más lengyel társadalomtudósok kategorizálását.35 Közép-Európa uniós tagállamai előszeretettel 

alkalmazták azt a gyakorlatot, hogy a nemzeti, történelmi intézmények és technikák körében szelekciót végezve 

vesznek át az uniós elveket elegyítve azokat saját nemzeti hagyományaikkal. Grosse szerint éppen az a sajátos 

értelmezés teszi nehézkessé az uniós intézményrendszer és gyakorlat átvételét Közép-Európa államaiban, hiszen 

e térségben a nyugati mintáktól eltérő módon fejlődtek a politikai és gazdasági intézmények, más politikai 

kultúrával rendelkeztek a térség országai, míg az uniós intézmények és eljárási módok az ottani társadalom 

organikus fejlődéséhez igazodva alakultak ki. 

                                                           
33http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/opisy/513.htm Amint az a parlamenti jegyzőkönyv szövegéből kiderül, 326 fős támogatás mellett 45 fő 
ellenezte és 41 fő tartózkodott. 
34http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm Az 1997. április 2-án elfogadott lengyel alkotmány VII. fejezete foglalkozik a 

közigazgatási szintekkel. A 164.§ -tól a 172. §-ig a területi önkormányzatok hatáskörét írják körül. 
35Hasonlóan fogalmaz Krzsysztof Szczerski is a multi level governance lengyelországi esélyeit illetően. (Szczerski, 2004) Lengyelország fő 

hibájául azt róják fel a szerzők, hogy mivel késve, vagy nem alakultak ki az EU kompatibilis intézmények, így a csatlakozást követően vagy 

gyorsan létrehozták azokat esélyt sem adva az organikus fejlődésnek, vagy pedig csak bizonyos feladatok ellátására hoznak létre „látszat‖ 
intézményeket. Ez utóbbi esetében erősen megkérdőjelezhető az állam funkció-átadási hajlandósága. 

http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/opisy/513.htm
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
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Lengyelországban az állam és az egyes helyi szintek közötti fennálló kapcsolat sajátos történelmi folyamat 

eredményeként jött létre. Alaptételnek elfogadhatjuk, hogy a legtöbb állam közigazgatása és területi beosztása 

mindig egy hosszú, és rendszerint bonyolult történeti folyamat eredménye, s ez akkor is igaz, ha az adott állam 

nem rendelkezik töretlen közjogi kontinuitással, hiszen az évszázadok során sok dolog változhatott, de a 

hagyományok, az elnevezések, a térbeli gondolkodás bizonyos nyomai néha évszázadokon átívelően is kifejtik 

hatásukat. Lengyelország a történelmi viszontagság ellenére napjainkig megőrizte a hagyományos elnevezéseket 

a közigazgatásban és az önkormányzati rendszerben. Ez akkor is így volt, ha időközben több alkalommal is 

megszűnt az önálló államisága. A lengyel történelemben a legállandóbb és egyben az egyik legősibb 

közigazgatási területi szerkezeti egység a vajdaság (województwo). A vajdasági rendszer fokozatosan alakult ki 

a különböző részfejedelemségekből és egyéb egységekből, amelyek élén a vajdák álltak (innen az elnevezés) a 

középkor hosszú évszázadai során. A középkorban centralizált államhatalomról sem beszélhetünk, a nagy 

történelmi régiók egyesítése csak a 15. századra nyerte el tartósabb formáját. Az ekkorra már kialakult 

vajdaságok élén a vajdák állnak (wojewoda), ahol pedig nem ők irányították a helyi életet, ott alakultak ki az ún. 

tartományok vagy földek (ziemie). A vajdaságok és tartományok egyenrangú területi egységei voltak a 

középkori lengyel adminisztratív rendszernek, legalábbis a Lengyel Királyság, majd a Litván Nagyfejedelemség 

döntő részén. A Litvániához tartozó „orosz‖ földeken (ez alatt főleg az ukrán és belorusz területeket értjük) 

azonban sokáig nem vezették be ezt a rendszert. A középkori és koraújkori lengyel-litván állam amúgy is olyan 

nagy és heterogén entitás volt, hogy nem lehetett az egész területen egy teljesen homogén közigazgatási 

rendszert meghonosítani. Ez összhangban volt az akkori feudális lengyel államiság szellemiségével, amely 

tulajdonképpen a különböző státusok és autonómiák egyvelege volt. A történelemben aranykornak nevezték a 

nemesi demokrácia időszakát, melynek egyik legfontosabb intézménye a „liberum veto‖ volt. Az ország 

legnagyobb területi kiterjedését 1569-1572 közötti időszakban érte el, ez volt a lengyel-litván nemesi 

köztársaság (commonwealth) időszaka, amit a lengyelség „tágabb hazának‖ nevez. 

A független lengyel állam megszűnése és az ország három részre osztása természetesen komoly eltéréseket 

eredményezett az egyes országrészek közigazgatási fejlődésében. Eltérő lehetőségekkel rendelkeztek az orosz, 

az osztrák és a porosz uralom alatt élő lengyel területek. Ezen kívül az idegen hatalmak által nyújtott 

lehetőségek idővel módosultak, ezért nehéz összeállítani egy stabil „elnyomói‖ rangsort, amely egyértelműen 

kimutatná, hogy a lengyelekre nézve melyik megszálló hatalom járt a leghátrányosabb következményekkel. 

Ráadásul a lengyelség eltérő módon élte meg saját sorsának alakulását a három birodalomban. 

Nagy változást hozott az első világháborút követő békeszerződések időszaka. Lengyelország a rigai békét 

követően nyerte el a két világháború közötti területét. Ez új feladatok elé állította az ország vezetését. Létre 

kellett hozni az új állam alapintézményeit, össze kellett a több mint száz éven keresztül más-más államok 

keretein belül fejlődő országrészeket. A lengyel elit nem is birkózott meg ezzel egyhamar és a folyamat több 

évre elhúzódott. Eleinte a kormányzat ideiglenes rendelkezésekkel és aktusokkal próbálta rendezni a helyzetet. 

Ilyen ideiglenes jogszabályok születtek a volt porosz, orosz és osztrák területek tekintetében. Az 1921. évi 

alkotmány pedig kimondta, hogy a lengyel államot közigazgatás célokból vajdaságokra, járásokra és városi, 

illetve falusi községekre, településekre kell osztani, amelyek egyidejűleg a helyi önkormányzatiság egységeiként 

is funkcionálnak majd. Az államigazgatási és az önkormányzati beosztás alapegységei mindvégig azonosak 

maradtak. Az 1919 és 1925 közötti időszak átalakításainak következtében végül létrejött a 16 vajdaság azzal a 

kitétellel, hogy ez a beosztás esetleg később a racionalizálás jegyében módosulhat. 

Az első világháborút követően az ország területén többfajta önkormányzati rendszer működött, amelyeket az 

1920-as években egységesíteni kellett. Az önkormányzatiságot mint elvet már az 1921. évi alkotmány 

deklarálta, meghatározó jelentőségűvé azonban inkább az 1933. évi rendezés során vált. Ez a rendezés valóban 

egységes és homogén önkormányzati rendszert vezette be. A heterogén rendszer azonban tovább élt egyes 

területeken. A két nyugati vajdaságban (a poznani és a tengermelléki vajdaságokban) például a porosz 

jogszabályok alapján fennmaradt a vajdasági önkormányzat miközben a többi vajdaságban a vajdasági tanácsok 

és irányító testületek álltak, amelyekben a meghatározó szerepet az államigazgatást képviselő vajdák játszottak. 

A második világháború után Lengyelország elvesztette keleti területeinek jelentős részét, nyugaton viszont 

megszerezte a volt német területeket. A területi változások, illetve az ország újbóli egyesítése eredményeként 

visszatértek az 1939-ben érvényes vajdasági beosztáshoz, azzal a módosítással, hogy megszüntették a Sziléziai 

Vajdaság autonómiáját és a területi változásoknak köszönhetően a volt német országrészeken új vajdaságokat 

hoztak létre. 1946 és 1950 között összesen 14 vajdaságból állt Lengyelország, de az 1950. évi reform során 

számuk már 17-re emelkedett, 5 nagyobb várost, Varsót, Łódzot, majd 1957-ben Wrocławot, Poznant és 
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Krakkót pedig külön kiemeltek, létrehozták a gminákat és 9 újabb powiat is alakult.36 Ez az állapot egészen 

1975-ig állt fenn. 

A fentiekből is látható, hogy Lengyelország történelmében több ízben került sor teljes intézményi váltásra, újak 

jöttek létre, melyek gyakorta távol álltak a történelmileg kifejlődöttektől, s ha a több generáción át kialakuló, 

vagy változó területi identitást vizsgáljuk, állam hiányában felértékelődött a helyi, vagy regionális kötődés. A 

történelmi széttagoltság sajátos helyzetet teremtett a lengyel nemzeti ébredés esetében is, hiszen nehéz volt 

államot kötni a lengyel néphez. Valószínűleg ez is a történelmi régiók és mikrotérségek felértékelődését vonta 

maga után. Ráadásul a polgárosodás folyamata három eltérő területen ment végbe, ennek a nyomai pedig mind a 

mai napig megfigyelhetők. 

5.4.1. A vajdaságok átszervezése és új funkcióik 

Lengyelország közigazgatási beosztása, (1999-) 

 

Forrás: a szerző szerkesztése 

A közigazgatási rendszer átalakításával kapcsolatban azon túl, hogy a 49 vajdaság fenntartását többnyire 

ellenezték, a témakörrel foglalkozó szakemberek maguk sem képviseltek egységes nézőpontot. Felmerült 

ugyanis a kérdés, hogy tulajdonképpen mi alapján húzzák meg a vajdaságok határait, illetve mennyire legyen 

radikális ez a beavatkozás. Abban sikerült megállapodásra jutni, hogy nem a 49 vajdaságot akarták csoportokba 

rendezni és ezekből újakat képezni. További kételyeket támasztott a kétszintű közigazgatási rendszer fenntartása 

is, mely szintén az ország felaprózottságát erősítette meg. Hiányzott ugyanis az átmeneti intézmény a községek 

és a vajdaságok között. Egyes szakemberek az 1998-ban megszavazott háromszintű (gmina-járás-vajdaság) 

rendszert is hibásnak találták, helyette a négyszintű rendszer bevezetését szorgalmazták, mert így Lengyelország 

visszatérhetett volna a történelmi szerkezetéhez.37 

                                                           
36A gmina az 50-es években kreált gromada és osiedle helyett jött létre, mindekttő idegen volt a lengyel közigazgatási egységek körében, 
szovjet mintára kerültek bevezetésre. 
37A vajdaságok Lengyelország legrégebbi területi egységei közé tartoztak, a vajda tisztség és elnevezés is több évszázados múltra tekint 

vissza. A vajda elnevezés és a funkciók körülírása Lengyelországban először Gall Anonimus Krónikájában olvasható, ahol egy bizonyos 
Sieciech vajdáról szólva megemlíti, hogy gyakorlatilag egész Lengyelország uralkodójává lett a fejedelem szolgálatában állva. A vajda 
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Állításuk szerint a négyszintű rendszer bevezetése egyáltalán nem növelte volna meg a bürokratizálódás 

mértékét. Megőrizhető lett volna a kétszintű rendszer olyan formában, hogy a gmina szintjén jelentkező 

kérdéseket maximum még egy szinttel feljebb lehetett volna tárgyalni, a járásét vajdasági szinten, a vajdaságok 

pedig a történelmi tartományokba tömörültek volna. Ebből következően a négyfokozatú rendszer nemhogy a 

hivatalok felduzzasztását, hanem éppen ellenkezően, azok „megkarcsúsítását‖ jelentette volna. A tartományi 

rendszer ugyanis Lengyelország esetében egészen a felosztásokig létezett, az Oroszországhoz csatolt területek 

kivételével a másik két birodalomhoz csatolt országrészek Németországon és az Osztrák-Magyar Monarchián 

belül is tartományt alkottak. Ez a terv végül valamelyest megvalósult, ugyanis a statisztikai számítások során 

alkalmaz egy további, negyedik szintet, amely az uniós méretezés szerint nagyjából a NUTS 1 szintnek felel 

meg. Így tehát megkülönböztet Központi, Déli, Keleti, Északnyugati, Délnyugati és Északi régiót. 

A kérdéssel foglalkozó szakemberek a vajdaságok számát és határait tekintve eltérő véleményen voltak, 

álláspontjuk azonban egységesnek volt mondható a tekintetben, hogy a vajdaságok számát és határait 

központilag kell eldönteni az észérvekre és a gazdasági és társadalmi szükségletekre alapozva, s nem szabad 

teret engedni bármilyen populista megnyilatkozásnak. Lehetőség szerint ki kellett zárni e kérdés eldöntésében a 

parlamenti plénum előtti vita lehetőségét. A vajdasági rendszer kialakításánál elsősorban az állam érdekeit 

kellett szem előtt tartani nem pedig a politikai csoportosulások pillanatnyi előnyeit. Egyedül a vajdasági 

határokon található gminák és járások számára kellett biztosítani a lehetőséget, hogy szabadon dönthessenek a 

felől, hogy melyik megyéhez szeretnének tartozni. 

A lengyel vajdasági rendszer átszervezésénél figyelembe azt a tényt, hogy az újonnan létrejött területi 

egységeknek kettős feladatot kellett betölteniük; egyrészt vajdasági szinten a vajdaságok képviselik a központi 

adminisztráció érdekeit, azoknak végrehajtásában, végrehajtatásában vesznek részt, ugyanakkor a regionális 

politika törvényhozó és végrehajtó szervezetei a vajdaságok intézményrendszere. Elkerülendő azonban e két 

feladat összemosása, ennek érdekében a vajdaságok élére a vajda került. Az ő feladata az állami szervek 

vajdasági szintű képviselete. Az ő hatáskörébe tartozik az állami és Európa Unióval kapcsolatos feladatok 

vajdasági szinten történő megvalósításának felügyelete. Ő felügyeli az állampolgári jogok gyakorlása 

lehetőségének meglétét, az ő feladatai közé tartozik az infrastruktúra szintjén történő beruházások koordinálása, 

az új gazdasági beruházások és a környezetvédelmi előírások összehangolása, az egyéni és a közérdek közötti 

ellentétek áthidalása, illetve az olyan központi kérdések helyi szinten való kezelése, mint a társadalomból való 

kirekesztettség, tartós munkanélküliség, hajléktalanság. Az ő vezetése alatt csoportosul az állami feladatok 

végrehajtására, -hajtatására létrehozott hivatalnoki gárda. A prefektusi feladat ellátásának működési területe a 

prefektúra (vajdasági hivatal), melynek felállításáról és működtetéséről önálló törvény rendelkezik. A vajda és a 

hivatalban dolgozók mindannyian az állami szféra alkalmazásában állnak.38 

Olyan feladatok is a vajdaságokhoz tartoznak, amelyeket a reform egyébként a járási önkormányzatok 

feladatává tett, viszont a járási szint lehetőségeit meghaladó részben a vajdasági önkormányzatok is kötelesek 

gondoskodni az ellátásukról. Ezekről a feladatokról külön jogszabályok rendelkeznek. Ebbe a körbe tartozik 

például az egészségügy, továbbá a családtámogatási politika, a szociális segélyezés, a környezetvédelem, a 

kulturális értékek védelme, a vidék modernizálása, a vízgazdálkodás, a közutak, a közlekedés, a turizmus, a 

sport és a testnevelés, a fogyasztóvédelem, a védelmi feladatok, a közbiztonság, a munkanélküliség megelőzése 

és a helyi munkaerőpiacok aktivizálása. A fenti feladatokat érintő törvények határozzák meg, hogy mi a 

vajdasági szint konkrét kötelessége. 

A Sziléziai Vajdaság promóciós filmje 

 

Forrás: Youtube 

A vajdasági önkormányzat a vajdaság fejlesztési stratégiájának meghatározása és megvalósítása során 

együttműködhet a területén lévő helyi (lokális) önkormányzatokkal, az államigazgatási szervekkel, azon belül 

különösen a vajdával, a többi vajdasággal, a nem kormányzati szervekkel, a felsőoktatási intézményekkel és 

kutatóintézetekkel és végül a nemzetközi szervezetekkel és más, különösen a szomszédos államokhoz tartozó 

                                                                                                                                                                                     
feladatköre és hatásköre több évszázad elteltével lényegében semmit sem változott. (Ez a megállapítás Jacek Majchrowskitól, a krakkói 

Jagelló Egyetem jogtörténész professzorától származik, aki 2002 óta már második ciklusban tölti be Krakkó város polgármesteri tisztségét.) 
Az egykori fejedelmi udvarokban éppúgy az uralkodói hatalom megtestesítője volt, az uralkodó felfegyverzett jobb keze, aki az alattvalókra 

támaszkodik. A monarchia érdekeit képviselendő, ugyanakkor a helyi urakat vezetendő, az ő érdekeiket az uralkodó felé képviselendő ez a 

kettős hatáskör jellemezte a vajdákat. 
38Kb. magyar viszonylatban a köztisztviselő megfelelője. 
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régiókkal. Közjóléti (közhasznú) feladatai ellátásához a vajdaság létrehozhat korlátolt felelősségű társaságokat 

vagy részvénytársaságokat, illetve beléphet ilyen jellegű gazdasági társaságokba. A közhasznú célokon kívül a 

vajdasági önkormányzat akkor hozhat létre ilyen társaságokat, illetve léphet be azokba, ha ezek a vajdaság 

fejlődését szolgáló oktatási, kiadói és népszerűsítő tevékenységet végeznek. 

A vajdaságoknak kettős funkciója és ennek megfelelően kettős meghatározása van a törvényben. Egyrészt 

területi önkormányzati egységeket jelentenek, másrészt pedig a közigazgatás szempontjából fontos legnagyobb 

területi egységeket. A vajdasági önkormányzat alanyát a törvény szerint a vajdaság területén élő lakosok 

közössége alkotja. A vajdasági önkormányzat feladata azoknak a vajdasági jellegű közfeladatoknak az ellátása, 

amelyeket a törvények nem utaltak át kifejezetten az államigazgatás hatáskörébe. Ugyanakkor a vajdasági 

önkormányzat kompetenciái nem sérthetik a járási és a helyi szint önállóságát. 

A vajda a vajdasági tanács végrehajtó „szerve‖. A vajdát a minisztertanács elnöke jelöli a tisztségébe, ő és a 

megfelelő szakminiszterek látják el a felügyeletet a tevékenysége felett. Hatáskörét és feladatait a 2009 

januárjában elfogadott a vajdáról és vajdasági közigazgatásról szóló törvény írja elő39 . A vajda személyének 

kiválasztásával kapcsolatban a vajdasági gyűlés (sejmik) nem rendelkezik beleszólási joggal. 

A marsall ellenben a régió állampolgárai által választott személy, akinek hatáskörébe tartozik a régió képviselete 

az állam, más régiók és európai központi intézmények előtt. A marsallt a vajdasági gyűlés választja. Ahhoz, 

hogy valaki megkaphassa ezt a tisztséget a szavazatok 3/5-ét kell megszereznie. A marsall az egész régió 

képviselője, felel a régió gazdasági működéséért, növekedéséért, illetve a lakosság életkörülményeinek 

javulásáért. A vajdával egyetemben partnerként működik közre a helyi vállalkozásokkal, segíti azok fejlődését. 

A vajdával közreműködve figyelemmel kíséri a társadalmi szolidaritást igénylő problémákat (munkanélküliség, 

hajléktalanság, segélyek stb.). Munkájának ellátásában segítséget nyújt a vajdasági gyűlés (közgyűlés). Ő vezeti, 

felügyeli az ott hozott határozatok végrehajtását, -hajtatását, munkáját a javaslata nyomán megválasztott 

helyettese segíti. 

Gazdasági, pénzügyi szempontból a vajdaságok bevétele egyfelől a befolyt adókból származik, azonban a 

beszedett adókból – feladatuk ellátásához szükséges arányban – részesül a gmina, a járás és az állam is.40 Az 

állam a befolyt adók segítségével az alábbi területeken tevékenykedik: közigazgatás és központi hivatalok 

működtetése, külföldi adósságok törlesztése, honvédelem, társadalombiztosítási rendszer országon belüli 

működtetése, az egész országot érintő infrastrukturális beruházások kivitelezése, a nemzeti kultúra, annak 

intézményrendszerének fejlesztése és működtetése, országos szintű környezetvédelmi program finanszírozása, a 

tudomány és intézményrendszerének fenntartása (de a felsőoktatás már nem!) és Lengyelországnak a külföld 

felé irányuló propagandájának finanszírozása. A vajdasági önkormányzat bevételeinek másik része a saját 

vagyonából érkezik, de ezen kívül a vajdaság is részesedik az országos költségvetésbe befolyó adóbevételek 

meghatározott része mellett a vajdaságra szállt hagyatékokból, ajándékokból vagy egyéb forrásokból. Ezen 

kívül a vajdaság az állami költségvetésből kiegyenlítő szubvenciókhoz, céltámogatásokhoz juthat hozzá, illetve 

külön pénzösszeget kaphat az államigazgatási feladatok ellátására. A községek és a járások költségvetéséből is 

kaphat támogatást azon feladatok ellátására, amelyeket a vajdaságra ruháztak át. 

Az egyes vajdaságok gazdasági alapja kettős arculatot mutat. Egyfelől a befolyt adók egy részével a vajda, 

illetve a közgyűlés rendelkezik, másfelől a központi költségvetésből is forráshoz juthat különösen azon 

területeken, melynek fenntartása a központi hatalom feladatkörébe tartozik. (infrastruktúra terén történő 

nagyberuházások, társadalombiztosítás és a körébe tartozó intézmények finanszírozása, környezetvédelem, a 

tudományt és a kultúrát szolgáló intézmények finanszírozása) Minden egyéb, a vajdaságot érintő kérdés a vajda 

kompetenciájába tartozik. Újdonság a törvényben a felsőfokú oktatás működtetésének átengedése a vajdaságok 

kezébe – a felsőoktatás decentralizálása érdekében. A vajda hatáskörébe tartozik a vajdasági gazdaságpolitika 

folytatása, ahol az állam csak három esetben tartja fenn magának a jogot a beavatkozásra; 

• A régiók egymás közti rivalizálása Európa, illetve a nagyvilág felé. Minden fejlett államban deklarálják a 

vállalkozások szabadságát, de a régiók különféle módon avatkoznak be, próbálják növelni vonzerejüket a 

különböző érdekcsoportok szemében éppúgy, ahogy a turizmus érdekében is. Itt a cél az erőszakos 

érdekérvényesítés mérséklése. 

                                                           
39Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 
40Az egyes szintek különböző mértékben részesülnek a területükön élők, illetve ott vállalkozási tevékenységet folytatók bevételeiből. Míg a 

helyi önkormányzatok a jövedelemadók mintegy 27%-val gazdálkodhatnak, a vajdaságok csak mintegy 1,5%-kal, illetve további 0,5% rész 
jut a vajdaság területén működő vállalkozások adóiból. Dz. U. z dnia 14 grudnia 1998 r 
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• A külföldi piac, a külföldi és hazai valuta árfolyamának ingadozása és bármely, a régió gazdaságának 

működését elbizonytalanító tényező fennállása. Ilyenkor az állami beavatkozás lényege abban áll, hogy a kis- 

és középméretű vállalkozások, melyek külső segítség nélkül tönkremennének, kilábaljanak a válságból. 

• Az állam regionális politikájának ─ a nemzeti infrastruktúra kiépítése és a környezetvédelem kivételével, 

melyek országos szinten kezelendő kérdések – regionális szinten is kidolgozottnak kell lennie. Az államnak 

tisztában kell lennie az egyes régiók között fennálló fejlettségbeli különbségekkel, segítenie kell a rosszabb 

helyzetben levőket, melyhez a forrást a központi költségvetésbe beáramló tőke redisztribúciója által lehet 

biztosítani. 

Az önkormányzati rendszer, s ezzel együtt a vajdasági rendszer átalakításának egyértelmű nyerteseinek a 

vajdaságokat szánták, ugyanis az országos GDP átlaghoz képest az 1999 előtti állapotban a legszegényebb 

vajdaság csak az országos átlag 59%-t tudta produkálni. Az átszervezést követően a hátrányos helyzetben 

lévőknél is remélték, hogy elérik az országos átlag 70%-t (Orlowski- Zienkowski, 1998). Pozitívumként 

fogalmazták meg a dinamikusan fejlődési lehetőséget, amely a 16 vajdaságot önállóan politizáló és önálló 

gazdálkodást folytatni képes egységekké teheti.41 

5.4.2. A „járások” (powiatok) és szerepkörük 

A vajdasági rendszer átszervezése, a vajdaságok számának radikális csökkentése szükségszerűvé tette az 1975-

ben megszüntetett járások visszaállítását. Azonban ez a járás-rendszer már nem az 1975 előtti kis és gyenge, 

nem egy esetben képzett hivatalnoki gárdával sem rendelkező kis egységek visszaállítása, hanem inkább a 

gminák és a területileg és lakosságszámot tekintve is megnövekedett vajdaságok közötti összekötő intézmények. 

A járások a vajdaságokhoz hasonlóan több évszázados múlttal rendelkeznek. Először a 14. században említik, 

mint a várnagyok (castellanus) által felügyelt közigazgatási egységeket, magyar értelemben várbirtokot. Eredeti 

nevük latinul districtus (kerület), lengyelül dystrykt volt. A 15. században alakult ki a powiatok szerkezete, 

ekkor került az egységek élére a sztaroszta. A powiat szó a helyi bíróságok működésének állít emléket. Azok a 

települések, ahol időről időre összeültek a világi ügyekben eljáró bíróságok a powiatok székhelyeivé váltak. A 

sztaroszta feladata pedig egyfelől a bíróságok üléseinek vezetése, valamint az ítélet végrehajtásának ellenőrzése, 

illetve a pénzügyek kezelése volt, de figyelme kiterjedt valamennyi, a powiat területén élő lakosra. Maguk a 

powiatok a német és orosz területeken is megmaradtak, A német területeken a Kreis nevű közigazgatási 

egységnek feleltek meg, az orosz vidékeken pedig az ujazd nevű egységeknek. Az osztrák vidékeken a powiat 

megfelelője a cyrkuł nevű közigazgatási egység volt. A 19. század 60-as éveiig Galícia 19 cyrkułra tagolódott, s 

még a 60-as évek végén 79 powiatot (járást) alakítottak ki. A powiatok a II. Köztársaság idején (két világháború 

közötti időszak), valamint 1945 után is léteztek, egészen 1975-ös megszűnésükig. A powiatok megszervezéséről 

az 1998/ 91. számú törvény 578. § rendelkezik, melyet a SEJM 1998 júniusában fogadott el, s 1999 januárjában 

lépett életbe. Lengyelországban ma 379 powiat található, közülük 65 powiat rangú város. Léteznek vidéki és 

városi powiatok, míg az előbbiek száma 335, városi powiatból 44 található Lengyelországban. Az EU NUTS 

rendszerében a NUTS 4 szintet jelentik, lakosságukat és területüket tekintve jelentős különbségek figyelhetők 

meg. Lélekszám alapján a legnagyobb városi powiat a majd 2 milliós lakossággal rendelkező Varsó, míg a 

legkisebb a kb. 40 ezer fős Sopot, de a vidékiek esetében is nagy a szórás; a 21 ezer főstől a 288 ezer fősig 

terjed. A jövőben a falusi (vidéki) járások jelentősége növekedhet meg igazán, a kisebb községek lakosságát 

azok fognák össze. A 100 ezer fő lakosságot meghaladó városok esetében viszont nem érdemes külön járásról 

beszélni, ezek ugyanis – a városok nagyságánál fogva - amúgy is járási jogkörrel rendelkeznek. A járások 

működési területéről hozott törvény értelmében a járások egyebek mellett az alábbi feladatokért felelősek: 

• A területükön található alapfokú és középfokú oktatási intézmények fenntartásáért és működtetéséért, 

beleértve a speciális képzési formában tevékenykedő intézményeket is, 

• Az egészségvédelem biztosításáért és az egészségvédelmi és járványügyi intézmények fenntartásáért – járási 

szinten, 

• Szociálpolitika, társadalmi segítségnyújtás 

• A járás területén található utak építtetéséért és fenntartásáért, közösségi közlekedés megszervezése, 

működtetése, 

• A természetvédelemért, a vizek, erdők állapotáért, 

                                                           
41Azóta (1999) tudjuk, ez az elgondolás nem állta meg a helyét a gyakorlatban. 
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• Járási hivatalok és egyéb, a járás lakosságát szolgáló közintézmények fenntartásáért, építésügyi, 

fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi hatóság központjai, 

• Ingatlan-nyilvántartás, ingatlanok felmérése, 

• A külföldiek számára munkavállalási engedélyek kiadása, 

• A személygépkocsik és haszonjárművek regisztrációja. A rendszám alapján azonosítható be, melyik 

powiatban regisztrálták, 

• Műemlékvédelem és turizmus-fejlesztés, 

• Vadászati, erdészeti és halászati tevékenység koordinálása, 

• A powiaton kívül reklám- és promociós tevékenység a powiat megismertetése érdekében, 

• NGO szervezetekkel való kapcsolattartás, 

• Természeti katasztrófák elleni védelem feladatainak megszervezése, koordinálása. 

E szerteágazó tevékenységben a központi költségvetés támogatására is számíthat a járás, ugyanakkor nem 

tartozik a járás feladatkörébe az egészségbiztosító által fenntartott és a privatizált egészségügyi intézmények, 

kórházak, valamint az alapfokú oktatási intézmények működtetése. Ez utóbbiakért ugyanis a települések 

felelnek. 

Eredetileg a 9 és 20 ezer körüli lélekszámú járásokat tekintették ideálisnak, míg a járásközpontokként is 

funkcionáló városok lakossága 20 és 200 ezer fő között alakul. A járások kialakításánál nem volt érdemes 

politikai csatározásokba bonyolódni, azok felállítása ugyanis elsősorban a lakosság érdekeit kellett, hogy 

szolgálja. A törvény értelmében a powiatok területét a Minisztertanács határozza meg, meghallgatva az érintett 

községi és városi önkormányzati tanácsok, a járási tanács és a vajdasági képviselőtestület véleményét is. A 

járások létrehozásánál, határaik megváltoztatásánál a törvény szerint törekedni kell arra, hogy a járás lehetőleg 

kompakt, több szempontból egynemű területet foglaljon magában. A powiatokról szóló törvényt az alsóház 

1998 júniusában fogadta el.42 A legkisebb városi járás a 13 km2 kiterjedésű Świętochłowice Katowice 

szomszédságában, egyszersmind a 4000 fő/km2 feletti népsűrűségével is a rekorderek közé tartozik. A 

legnagyobb területtel, 2976km2-rel a Białystoki járás rendelkezik. A legkisebb lélekszámú járás a mintegy 21 

ezer fős lakosságával Lengyelország északkeleti csücskében található Sejny-i járás. A legnagyobb számú 

lakossággal a vidéki járások között a Poznani járás rendelkezik, mintegy 288 ezer fővel (Poznan nem tartozik a 

járáshoz!), a legnagyobb lélekszámú pedig Varsó mint powiat jogú város a maga 1,7 millió fővel.43 

Ahhoz, hogy valamely vajdaságon belül önálló járás jöhessen létre, szigorú kritériumoknak kell megfelelni. 

Egy-egy járás lakosságának meg kell haladnia az 50 ezer főt, illetve minimálisan öt gminát kell magába 

foglalnia. Biztosítania kell továbbá a megfelelő adminisztrációs infrastruktúrát. Ahhoz, hogy egy város powiat 

jogkörrel rendelkezzen, lakosságának meg kell haladnia a 100 ezer főt. E követelmény teljesülésével egyébként 

a város automatikusan meg is szerzi ezt a jogot.44 A járásokról szóló törvény értelmében a járás törvényhozó és 

ellenőrző funkcióját a négy évre választott tanácsi testület végzi, melynek létszáma az adott járás 

lakosságszámával mutat szoros összefüggést. A végrehajtó funkciót ellenben a járási hivatal látja el, melynek 

élén a sztaroszta áll, illetve az ő helyettese és – szintén a lakosság számától függően – egy 3-5 főből álló vezetői 

testület. A választási procedúra a listás parlamenti választáshoz hasonlóan alakul; ahhoz, hogy egy listáról 

valaki mandátumhoz jusson, el kell érni minimálisan az öt százalékot. 

NUTS 4 (Powiat) szintek Lengyelországban 

                                                           
42A Szejm döntéséről ld. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980910578, a törvény pedig megtalálható: Dz. U. 1998/91/578 
43Forrás: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat 
44Magyarországon hasonló kritériumnak kell megfelelnie az adott városnak ahhoz, hogy megyei jogú város lehessen, ugyanakkor ha egy 
város megyeszékhely, ám lakosságának száma kevesebb az előírtnál, azaz 50 ezer főnél, szintén megyei jogú városi státust kap. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980910578,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat
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Forrás: www.zgapa.pl/.../p/POLSKA_mapa_powiaty2.png 

Eddig az elmélet. Ha azonban rátekintünk a már megszületett powiat alkotta Lengyelország-térképre, 

meglepetésben lehet részünk. A járások száma az ideális 110 körülit mintegy 200%-kal meghaladja, 300-nál is 

több községi és mintegy 60 járási jogú város jött létre az augusztusi parlamenti döntést követően.45 A powiatok 

számának alakulásáról zajló vita legalább annyira felkorbácsolta az indulatokat, mint a vajdaságok számára 

vonatkozó. Az eredeti elképzelés szerint a települések és a vajdaságok között körülbelül 320 járás jött volna 

létre, legalább 5 községenként egy. Természetesen azonnal kitört a „községek háborúja‖, hiszen nem volt 

mindegy, hogy melyikük szerzi meg a járási város rangját. Azok a városok szálltak be a vitába, amelyek a 

vajdaságok számának csökkenése folytán elveszítették volna központi (székhely) szerepüket. Végül, miután 

sikerült megegyezni 16 nagy vajdaság létrehozásában, amit a lengyel törvényhozás is megszavazott, a korábbi 

vajdasági székhelyek automatikusan powiat központokká váltak. 

5.4.3. A gminák 

A lengyel önkormányzati struktúra legalsó pillérén a helyi önkormányzatok, a gminák találhatók. Az 1997-ben 

módosított lengyel alkotmány is a települési szintet teszi meg közigazgatási alapegységnek.46 Ez az 

önkormányzati egység 1990-ben jött létre s igen széles jogkörrel rendelkezik. Teljes felelősséggel tartozik a 

helyi fejlesztés, illetve az ehhez készülő stratégia kidolgozása terén, a gminák az állami pénzek mintegy 17,5 %-

a felett rendelkeznek.47 Lengyelországban jelenleg 2489 helyi önkormányzat létezik, melyek összetételüket 

tekintve igen sokrétűek lehetnek: 

• Vannak egyes kisebb településeket összefogó gminák, melyek magyar viszonylatban talán a körjegyzőséghez 

hasonlíthatók. 

• Egyes városok, illetve falvak önmaguk is alkothatnak gminát. 

                                                           
45Öszesen 379, azaz több mint háromszorosa az eredetileg elfogadhatónak. 
46http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm, Lengyel Köztársaság Alkotmánya, VII. fejezet, 164/1 
47A fentiekben idézett adatokat ld.: Kozak, Marek: Regional Poland: Update, Polish Agency for Regional Development, 1999. március, 
Varsó 

http://www.zgapa.pl/.../p/POLSKA_mapa_powiaty2.png
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm,
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• A nagyobb, több százezres lakossággal rendelkező városok több gminát is tömöríthetnek. 

A közigazgatási reform eredményeként a települési önkormányzatok feladata lett a területükön lévő utak, hidak, 

terek gondozása, a vízellátás biztosítása, a csatornázás, a helyi tömegközlekedésről és a köztisztaságról való 

gondoskodást. A településeknek kellett gondoskodnia a kommunális hulladék tárolásának megszervezéséről, az 

egészségvédelemről, hatáskörébe tartozott a gyámügy, a népművelés, az általános iskolák, az óvodák és a 

könyvtárak fenntartása, a testnevelési és sportszervezési feladatok ellátása, a piacok szabályozása, a parkokról 

és a temetőkről való gondoskodás, a közrend és a tűzvédelem biztosítása. 

6. CSEHORSZÁG 

6.1. Csehország térfejlődése 

Csehország Európa egyik legfiatalabb állama, amely ugyanakkor több évszázados történelmi múltra tekint 

vissza. 1993. január 1-jén, Csehszlovákia szétválását követően nyerte el mai formáját. A cseh államiság 

gyökerei több mint egy évezredes múltra nyúlnak vissza. Az egységes cseh állam létrehozásában és a 

kereszténység terjesztésében I. Szent Vencel szerepe volt meghatározó, 1041-ben az ország a Német-Római 

Birodalom tartományává vált. Ez a kötődés 1212 után teljesedett ki, ekkortól a mindenkori cseh király német 

választófejedelem is. A 13. század folyamán indult meg a német betelepedés az országba. A 9. és a 14. század 

között az országban a Premysl-ház uralkodott. A dinasztia legnagyobb királya II. Ottokár volt. 1310. után a 

Luxemburg-ház került a trónra. Csehország virágkorát IV. Károly uralkodása alatt érte el (1346-1348). A 15. 

századi cseh nemzeti mozgalom élére Husz János prédikátor állt. A cseh nyelvű egyházi szertarást követelő 

Husztot eretneknek nyilvánították és 1415-ben megégették. 1618-ban a cseh rendek felkelése vezetett a 

harmincéves háború kitöréséhez. 1620-ban a fehérhegyi csatában elszenvedett vereség miatt az országot 1627-

től a Habsburg dinasztia örökös tartományának nyilvánították. A protestáns vallás terjedését erőszakosan 

akadályozták, az ellenreformációs törekvések igen hatékonynak bizonyultak. A II. József magyar király (és 

osztrák császár) 1781-ben kezdődő reformjai gyors és erőteljes gyarapodást ígértek a cseh tartománynak. A 

gazdasági növekedés együtt járt a cseh nemzeti ébredéssel, az eddig háttérbe szorult cseh irodalom, nyelv és 

kultúra kibontakozásával, mely a későbbiekben a függetlenségért folytatott törekvésekben is megnyilvánult. Az 

első világháború végén, 1918. október 28-án jött létre a független Csehszlovákia, mely magába olvasztotta az 

egykori Csehország örökös tartomány, a Magyarországhoz tartozó Felvidék (a későbbi Szlovákia) és Kárpátalja 

területét is. Az első köztársasági elnökre, Tomas Garrigue Masarykra várt az a feladat, hogy az ország számára 

biztosítsa a demokratikus keretek kiépítését. A harmincas évek utolsó éveiben az egyre erősödő Hitler-i hatalom 

a szomszédos Németországban kegyetlen következményekkel járt a fiatal csehszlovák demokratikus államra 

nézve. Az 1938-as, nyugati nagyhatalmak beleegyezésével létrejött München-i szerződés lényegében az ország 

nagy részének német megszállását hagyta jóvá, s 1939 márciusában a Wermacht megszállását követően létrejött 

a Cseh-Morva Protekturátus mintegy 50.000 km-nyi területen, 2,6 millió lakossal. Formálisan Emil Hácha 

köztársasági elnök megmaradt pozíciójában, valójában azonban a németek által kinevezett helytartók 

gyakorolták a hatalmat. Szlovák területen pedig 1939 márciusában jött létre a Jozef Tiso vezette Szlovák 

Köztársaság, lényegében Németország bábállamaként. A második világháborút követően ismét egységes 

Csehszlovákiáról beszélhetünk, mely a demokratikus jellegét térségünkben a leghosszabb ideig, 1948 

februárjáig tudta megőrizni. Ekkor került sor a kommunista hatalomátvételre, s a totalitárius csehszlovák állam 

ekkor tagozódott be a szovjet blokk országainak táborába. Az 1968-as prágai tavasz, majd az augusztusban 

erőszakosan elfojtott nyári reformoktól eltekintve Csehszlovákia mindvégig a szocialista tábor stabil tagja 

maradt. Az 1960. májusában elfogadott alkotmány Csehszlovákiát két egyenjogú szláv nemzet, a cseh és 

szlovák nemzet egységes államaként határozta meg. A kormányzat unitárius jellege megmaradt, de a szlovák 

autonómia fokozatosan csökkent 1960 és 1968 között. 1968-ban az addig unitárius csehszlovák állam föderatív 

állammá alakult. Az 1968/143. törvény értelmében „A Csehszlovák Szocialista Köztársaság két egyenrangú 

testvéri nemzetnek, a csehnek és a szlováknak szövetségi állama.‖ 

6.2. A rendszerváltás problémái 

A legfontosabb változásra az ú.n. „bársonyos forradalmat‖ követően, 1989. november 17. utánig kellett várni. A 

kommunista rezsim bukása együtt járt a cseh társadalom újjászületésével, gazdasági, politikai és erkölcsi 

megújulásával. A Vaclav Havel köztársasági elnök nevével fémjelzett korszak a gazdasági átalakulás mellett a 

politikai intézmények széles spektrumára, sőt gyakorlatilag a mindennapi életre is alapvető hatást gyakoroltak. 

Az egykori Csehszlovákia nyugat-orientáltságát tekintve semmilyen kétely nem merült fel, tulajdonképpen az a 

kérdés azon kevesek közé tartozott, melyben egyetértett mind a cseh, mind a szlovák fél. Ugyanakkor a mélyben 
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már erősödött a cseh és szlovák ellentét, amely békés úton ugyan, de az ország szétválásához vezetett. Erre 

1993. január 1-én került sor, s az országot összetartó erők ekkorra felmorzsolódtak, az újonnan létrejött 

országok közötti jó viszony nem szenvedett csorbát. Mindkét állam NATO tag, illetve egyszerre lettek az 

Európai Unió tagjai. 

Csehország önállósága számos új kérdést is magával hozott, melyek közé a közigazgatás újjászervezése is 

hozzátartozik. A területfejlesztésről szóló első törvény még 1991-ben, az egységes Csehszlovákiában került 

elfogadásra. Ezzel a törvénnyel megerősítették az egy évvel korábban elfogadott álláspontot, mely a tervezésben 

az állami dominanciát volt hivatott kiiktatni. A törvény értelmében a fejlesztéspolitika célja az állampolgárok 

számára biztosítani a minimális élet- és munkakörülményeket. Egy évvel később a kis- és középvállalkozások 

megerősítésére szolgáló törvényt is elfogadtak, s már a független Csehországban hozták létre az első, már nem a 

központi államhatalom által vezérelt együttműködési formákat. Ekkor épültek ki az első cseh-német és cseh-

osztrák CBC programok. A területfejlesztés 1996 óta önálló minisztérium hatáskörébe tartozik, s 1998-ban új 

alapokra helyezték a regionális politikát. Ennek értelmében kezdték meg a működésüket az egyes 

területfejlesztésért felelős bizottságok, ekkor jöttek létre az első területfejlesztési ügynökségek. Mindkét 

szervezet együttesen járult hozzá a később kialakítandó regionális (ön)kormányzatok feladatainak 

megkönnyítéséhez. Ugyanebben az évben jött létre az EUROSTAT és a Cseh Statisztikai Hivatal közötti 

megállapodás a létesítendő 14 statisztikai régióról. Ezek, az akkori elvárás szerinti NUTS 2 szintű régiók saját 

regionális monitoring és menedzsment bizottságokkal rendelkeznek. 1999-ben készültek el az első regionális 

operatív programok. 2000-ben az alkotmányban rögzítették a régiók kialakítását, mely 14 önkormányzat 

létrehozását eredményezte Csehországban. Ez a folyamat a demokráciáról alkotott uniós felfogással vág egybe, 

s a közigazgatásban megfogalmazott hatékonyságnövelő céllal van összhangban. A 2001. január elsejével 

felálló 14 új régió (kraj) a magasabb szintű területi közigazgatási egységeket jelenti, s nemcsak önkormányzati 

egységek, hanem az állami közigazgatás részei is. Mindegyikük választott regionális gyűléssel (krajské 

zastupitelstvo) rendelkezik, hejtmennal (magyar fordításban elnökkel) az élen. Prágában ugyanakkor városi 

tanács és polgármester helyettesíti ezeket az intézményeket. Egy évvel később, 2002-ben, a körzeti hivatalok 

feladatai átkerültek az alsóbb, illetve regionális szintekre, s az önkormányzatok megnövelt hatáskörre tettek 

szert. Ez a 14 régió ugyanakkor nem a NUTS 2 szintet képviseli, hanem az eggyel alacsonyabb, a NUTS 3 

szintet. A NUTS 4 (LAU 1) szintet pedig a 77 körzet képviseli. Az eredetileg létező, feladataikat az 1992-es 

alkotmányban rögzített 73 + 3 (ez utóbbiak a különleges jogállású városok, tulajdonképpen a magyar megyei 

jogú városnak megfelelőek) + 1 (Prága) kerületet (járást, vagy cseh nyelven okrest) az 1999-es közigazgatási 

reform keretében fosztották meg funkcióinak nagy részétől, s ekkor váltak az állami közigazgatás alsóbb szintű 

egységeivé. Ezt a lépést számos kritikai megjegyzés fogadta, hiszen lényegében a harmadik közigazgatási 

szintet fosztották meg létjogosultságától azáltal, hogy feladataikat, hatásköreiket települési, illetve regionális 

szintre helyezték. A legalsó szinten (LAU 2) a 6249 helyi önkormányzat (obce) található. 

Csehország régiói (NUTS 3): 
 

  Régió neve Székhelye Lélekszáma Területe 

(km2) 
Népsűrűség 

(fő/km2) 
GDP 

(CZK-ban) 
Egy főre 

jutó GDP 

1. Prága 

főváros 
Prága 1.170.571 496 2360 637.704 547.096 

2. Středni 

Čechy 
Prága 1.144.071 11.015 104 288.888 253.912 

3. Jichočeský České 

Budějovice 
625.712 10.057 62 150.970 251.106 

4. Plzeňský Plzeň 549.618 7.561 73 137.911 216.639 

5. Karlovarský Karlovy 

Vary 
304.588 3.315 92 65.789 216.639 

6. Ústecký Ustí nad 

Labem 
822.133 5.335 154 188.041 229.146 

7. Liberecký Liberec 427.563 3.163 135 94.451 229.146 

8. Královéhrade

cký 
Hradec 

Králové 
547.296 4.758 115 133.767 244.549 

9. Pardubický Pardubice 505.285 4.519 112 116.639 230.880 

10. Olomoucký Olomouc 635.126 5.159 123 134.376 211.467 
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  Régió neve Székhelye Lélekszáma Területe 

(km2) 
Népsűrűség 

(fő/km2) 
GDP 

(CZK-ban) 
Egy főre 

jutó GDP 

11. Moravskosle

zsko 
Ostrava 1.257.554 5.535 227 280.210 222.638 

12. Jihomoravsk

ý 
Brno 1.123.201 7.067 159 285.855 254.684 

13. Zlinský Zlín 590.706 3.964 149 131.789 222.885 

14. Vysočina Jihlava 517.153 6.926 75 121.318 234.530 

Forrás: Czech Republic Portraits of Regions, a szerző szerkesztése 

NUTS 3 szintek Csehországban 

 

Forrás: Wade Jacoby (Brigham Young University) and Pavel Černoch (Charles University, Prague) Together 

We Stand: The EU's Pivotal Role in the Creation of Czech Regional Policy 

http://www.policy.hu/cernoch/regpolicy.html 

http://www.policy.hu/cernoch/regpolicy.html
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Forrás: http://www.crr.cz/cs/regiony/regionalni-cleneni/nuts-a-kraje-cr/ 

7. SZLOVÁKIA 

7.1. Szlovákia térfejlődése 

Szlovákia 1993. január 1-vel vált el Csehországtól, önállósága lényegében ettől az időponttól datálódik. Területe 

egykor Felvidék néven Magyarország történelmi régiói közé tartozott, s noha nemzeti ébredésük során a 18. 

század végétől kezdődően elősegítette a szlovák nyelv és kultúra fejlődését, önálló államiságra ekkor még nem 

gondoltak. Tulajdonképpen az 1780-as évekig azt sem érezték fontosnak a felső-magyarországi szlávok 

(ahogyan a szlovákok magukat nevezték), hogy a bibliai cseh nyelv helyett a helyi dialektusokból kialakult 

önálló szlovák irodalmi nyelvet hozzanak létre. Ennek a hiánynak több oka is van. Egyfelől a szlovák nemzeti 

közösségtudat sajátos fejlődése, amely esetében sokáig csak egy-egy folyóvölgy, tájegység jelentett 

szervezőerőt. (Schmidt, 2004) A szlovákság állammá szerveződésének az 1848-as forradalom, majd az ezt 

követő szabadságharc adott újabb muníciót. A szlovák nemzet nevében a L’udovit Ńtúr és Jozef Hurban 

irányította liptószentmiklósi gyűlés elfogadta a császárnak küldött petíciót, melyben gyakorlatilag szlovák 

tartományi önkormányzatot kértek, saját országgyűléssel, nyelvvel és oktatási rendszerrel. Tizennégy pontos 

memorandumukban követelték továbbá a szlovák régió etnikai határinak kijelölését, a piros-fehér szlovák zászló 

használatát48, saját nemzeti gárda létesítését, végül általános, titkos és egyenlő választójogot a lakosság számára 

(Berend, 1999, 2003; Szarka, 1993). Az 1848 júniusában Prágában tartott szláv kongresszuson a szlovák 

nacionalisták egy csoportja támogatta a Habsburg Monarchián belül különálló szlovák nagyhercegség, vagy 

cseh-szlovák koronatartomány létrehozásának ausztroszláv gondolatát (Berend, 1999, 2003). Az 1949-es 

februári osztrák sikereken felbuzdulva népes szlovák delegáció próbálta meg elfogadtatni az uralkodóval, 

Ferenc Józseffel, az 1849-es márciusi oktrojált alkotmányban kilátásba helyezett nemzetiségi egyenjogúságot, a 

szlovák csapatok sikereire alapozva49 a „majd három millió lelket számláló szlovák nemzetnek mint olyannak, 

                                                           
48A szerzők a VIII. pontban követelik, hogy „a szlovák nemzet kinyilváníthassa nemzetiségét saját nemzeti színeivel és zászlóival, 
korlátozás nélkül. A piros-fehér zászló a szlovák zászló, a piros-fehér-zöld zászló a magyar zászló, a piros-fehér-zöld a magyar címerrel 

pedig az ország zászlaja legyen.‖ http://tortenelemportal.hu/2010/03/a-szlovak-zaszlorol/ 
49Az 1848 őszén létrejött szlovák katonai légiók három hadjáratot is vezettek a forradalmi honvédség ellen 1848 szeptembere és 1849 nyara 
között. 

http://www.crr.cz/cs/regiony/regionalni-cleneni/nuts-a-kraje-cr/
http://tortenelemportal.hu/2010/03/a-szlovak-zaszlorol/
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meghatározott országhatárokon belüli elismerését‖, az „ősidők óta‖ használt „szlovák föld‖, Szlovákia (zem 

slovenská, Slovensko) elnevezéssel50. (Schmidt, 2004) 

A szlovák politikusok céljaik elérésének biztosítékát a közvetlenül a bécsi udvar alá rendelt szlovák 

fejedelemség létrehozásában látták, de a szabadságharc leverését követően, az önkényuralom időszakába erre 

nem sok esély mutatkozott. Az osztrák és magyar fél között 1867-ben létrejött kiegyezést követően a szlovák 

nemzetiségi mozgalom mintegy 25 évre alábbhagyott. A századfordulón a Magyarországon belüli szlovák 

autonómia hagyományos követelésének legnagyobb támogatója Andrej Hlinka páter volt, aki 1896-ban 

létrehozta a magyar néppárt szlovák szárnyát. Ebből alakult meg a századfordulón a Szlovák Néppárt, mely a 

magyar országgyűlésben is mandátumokat szerzett. A modernizáció és a regionális identitás alakításának 

érdekében hitelszövetkezeteket, bankokat, olvasóköröket alapított. Elsődleges célpontja az akkor még regionális 

tudattal nem rendelkező szlovák parasztság volt. A szlovák nemzeti mozgalom másik szárnya Milan Hodņa 

vezetésével a budapesti szlovák értelmiség köré szerveződött. Hodņa tagja volt a magyar országgyűlésnek, s az 

általános választójogért, valamint a Monarchia föderatív úton való átszervezéséért harcolt, azaz a dualizmus 

helyett a szlávokat is magába foglaló trializmusért szállt síkra. A századforduló első évtizedének végére a 

Prágában tanuló szlovák diákok megalakították a csehszlovák egységet célul tűző Československá Jednotát, s a 

Szlovák Nemzeti Párt is a csehekkel való szorosabb együttműködését, valamint a Monarchia föderatív úton való 

átszervezését tűzte ki célul az első világháború kirobbanását követően. 

Az Osztrák Magyar Monarchia idején a szlovákság nem rendelkezett sem kulturális, sem pedig területi 

autonómiával. Ugyanakkor a Felvidéken található tíz szlovák többségű, illetve hat szlovák jellegű vármegyét, 

valamint annak a magyar-szlovák, illetve rutén-szlovák nyelvhatáron belüli részét tekinthetjük a dualizmus kori 

Magyarország szlovák régiójának, melyre nézve a 19. század folyamán a szlovák lapok már Slovensko, azaz 

Szlovákia elnevezést használták. Ezzel párhuzamosan maguk a szlovákok is gyakran éltek a Felvidék 

(Horniaky) és a Felső-Magyarország (Horné Uhorsko) elnevezéssel. 

Az úgynevezett tiszta szlovák vármegyék: Trencsén, Árva, Túróc, Liptó, Zólyom, Szepes és Sáros mellett a 

magyar–szlovák nyelvhatár által metszett Pozsony, Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, Gömör, Torna, Abaúj és 

Zemplén megyék szlovák részei a történeti magyar állam északnyugati és északi határai által közrefogott, kelet–

nyugati irányban hosszan elnyúló sávot alkottak. A szlovák nemzeti terület térképre vetítése az etnikai értelmű 

„Slovensko‖ tárgyiasulását jelentette. Ezt a Slovensko képet a dualista Ausztria–Magyarország fennállásának 

félévszázada alatt főként az ellenzéki szlovák sajtó tudatosította a korábban egymástól meglehetősen elszigetelt, 

különböző nyelvjárásokat beszélő szlovákokban. 

E tizenhat vármegyének az összterülete mintegy 56 ezer négyzetkilométer, tizennyolc esetében az összkiterjedés 

60 ezer négyzetkilométer.51 

Történelmi Magyarország térképe 

                                                           
50Kiemelés az eredeti szövegben! 
51Bizonyos kérdések tárgyalásánál előfordul, hogy hozzáveszik még a mai Szlovákiára is kiterjedő Komárom és Esztergom vármegyéket. 
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Az első világháborút lezáró béketárgyalások során számos változat született az Osztrák Magyar Monarchia 

feldarabolását, valamint az újonnan kialakított államok területét illetően. Nem volt egységes álláspont sem a 

cseh politika, sem a szlovákság esetében a területi követeléseket illetően. A cseh Masaryk is hajlott az 

államhatár etnikai határ menti meghúzására, de 1916-ra ő is átvette a radikálisabb határelképzeléseket, azaz a 

csehszlovák állam határának a Duna mentén történő meghúzását.52 Az első világháborút lezáró békeszerződések 

alapján az Oaztrák-Magyar Monarchia utódállamaként jött létre a Csehszlovák Köztársaság, az osztrák 

birodalomrészhez tartozó Cseh Korona történeti tartományai: Csehország, Morvaország, Szilézia egyesültek a 

történeti Magyar Királyság északi, északkeleti, nagyobb részt szlovák illetve rutén lakosságú vármegyéivel. A 

történeti Felvidék Csehszlovákián belül Szlovákia (Slovensko), illetve Kárpátalja (Podkarpatská Rus) néven 

külön egységként léteztek az államjogilag mindvégig egységes Csehszlovák Köztársaságon belül. 

A magyar történelmi vármegyék elhelyezkedése Szlovákiában a trianoni békeszerződést követően 

                                                           
52A békekonferencián különféle gazdasági és stratégiai szempontokat mérlegelve már egy olyan térképet i előterjesztettek, amely a Duna 
jobb partjánál, illetve a Mátránál húzta volna meg a csehszlovák határt. 
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Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Counties_of_Slovakia#Counties 

7.2. Csehszlovákia létrejötte 

A trianoni békediktátum következtében tehát Magyarország 11 vármegyéje (Árva, Liptó, Turóc, Szepes, Sáros, 

Trencsén, Ung, Pozsony, Nyitra, Bars és Zólyom) teljes területe, további 11-nek (Esztergom, Győr, Komárom, 

Hont, Nógrád, Gömör, Zemplén, Ugocsa, Máramaros, Abaúj-Torna és Bereg) kisebb-nagyobb részei kerültek a 

Csehszlovák Köztársaság fennhatósága alá. Gondot okozott az 1920-ban elfogadott alkotmány eltérő 

értelmezése is. A Csehszlovákiában uralkodó elképzelés szerint az új csehszlovák állam lényegében a cseh 

államiság programjának megvalósulása, mégpedig egy új, jobb formában – Szlovákiával kiegészítve. 

Szlovákiában ellenben a „két államtest egy állam‖ felfogást tartották egyedül elfogadhatónak, s a centralizált 

államot a Magyarországgal közös múlttól való megszabadulás egyik mérföldkövének tekintették, azaz 

semmiképpen nem gondolták végleges állapotnak. A szlovák közvéleményben fokozatosan teret hódított az 

autonómia iránti igény. Az autonómia fontosságát valló politikai tömörülések rendre az élen végeztek az 1920-

as évek választásain. 

A decentralizált állam megvalósítása felé haladó út egyik állomása a szlovákiai közigazgatási rendszer 

átszervezése volt. A Felvidéken 1923-ig a magyar vármegyék jelentették a középszintű közigazgatás területi 

alapját. A magyar nemesi önkormányzat bástyáinak számító vármegyék határai az első világháborút megelőző 

évszázadokban alig változtak. a magyar szóhasználatban „csonka vármegyék‖ darabjait Magyarországon a két 

világháború közötti időszakban ideiglenesen összevonták, a szlovák oldalon 1923 után a vármegyéket 

nacionalista és gazdasági szempontok alapján „nagymegyékké‖ alakították át, majd 1928-ban ezeket is 

felszámolták. A több, egykori vármegyék területeit érintő átszervezések következtében létrejött 16 új vármegye 

etnikai összetétele már gyökeresen eltért az 1910-es népszámlálás adataitól. Az 1910-es népszámlálást követően 

a 16-ból már 13 volt szlovák, s csak egy, Komárom megye, magyar többségű. A dualizmus korában nem volt 

példa a történelmileg kialakult közigazgatási határoknak (vármegye, járás) a nem magyar lakosság rovására 

történő megváltoztatására. Az is tény, hogy a szlovák értelmiségiek egy csoportja által követelt úgy nevezett 

Szlovák vidék (Slovenské okolice) kialakításához és a megyehatároknak az úgy nevezett szlovák-magyar 

nyelvhatárhoz való igazításához sem járultak hozzá. (Kocsis, 2002) Az 1923-as közigazgatási átszervezés során 

számos olyan régió jött létre a megyeösszevonások által, melyek között hiányzott a kohézió. A kialakítás célja 

elsődlegesen az ott élő szlovákság érdekeit szolgálták, hiszen így mindenütt kisebbségbe kerültek a magyarok, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Counties_of_Slovakia#Counties
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számarányuk nem érte el a 20%-ot, így kiküszöbölhették a kisebbségi nyelvhasználatot. A megyehatárok 

ráadásul úgy kerültek kialakításra, hogy a magyarlakta határvidékből Vág-mellék megye kivételével mindegyik 

megye részesült. A központi akarat szülte azt a kényszerű megoldást is, melynek eredményeként a magyarlakta 

területeket kivétel nélkül távoli szlovák tájak központjaiból irányították.53 1927 és 1938 között a Szlovák 

Tartomány kisebb területi egységekre, járásokra tagolódott. 1928-ban felszámolták a nagymegyéket, és 

létrehozták a tartományokat. További változás eredményeként Csehszlovákiát négy nagy régióra osztották; 

Csehországra, Morvaországra, Szlovákiára és Kárpátaljára. Cseh mintára mindenütt kétszintű közigazgatást 

vezettek be, az akkori szintek a járást és községeket foglalták magukba. Az egyes régiók (tartományok) 

hivatalainak élén álló elnökök, a tartományi képviseleti tanács és bizottság a korábbi szlovák minisztériumoknál 

szélesebb hatáskört kaptak a kulturális, oktatási, közlekedési és egészségügyi kérdésekben. A rendszer korlátait 

jelezte, hogy a tartományi hivatal elnökét a prágai belügyminiszternek rendelték alá. A cseh és szlovák viszony 

államjogi megoldásának késlekedése miatt a decentralizáció kiteljesedése elmaradt. 

A szlovák autonomista törekvések és a kisebbségek megoldatlan problémája belpolitikai válsághoz vezetett 

Csehszlovákiában. A müncheni döntés egyik függeléke kötelezte Csehszlovákiát, hogy három hónapon belül 

rendezze területi vitáit Lengyelországgal és Magyarországgal. 1938. október 6-án a szlovák politikai pártok 

képviselői Zsolnán kikiáltották az autonóm Szlovákiát Jozef Tiso katolikus lelkésszel, mint miniszterelnökkel az 

élen. A következő hónapban Magyarország az első bécsi döntés értelmében visszakapta Dél-Szlovákiát. Fél 

évvel később, 1939 márciusában, népszavazás útján létrejött az önálló Szlovák Köztársaság 38.000 km2-nyi 

területen valamivel több, mint 2,5 millió lakossal. Kárpátalja elfoglalásával Magyarország további 1600 km2-

nyi területet csatolt el, a német hadsereg számára ú.n. ’védelmi övezetet’ létesítettek a Kis-Kárpátokban 20-30 

km-es sávban. A fennmaradó szlovák állam 6 megyéből állt, s ismételtem visszaállt a háromszintű közigazgatás 

(megye-járás-község). Az 1938/39-es területi változások újabb, felülről kikényszerített módosításokat 

eredményeztek, új járási székhelyek kerültek kialakításra a korábbiak, Magyarországhoz csatoltak helyén. A 

Magyarországhoz került területeket is be kellett illeszteni az ország közigazgatási rendszerébe, s a felvidéki 

magyarság sérelmeit is orvosolni kellett. Erre volt hivatott a Jaross Andor által vezetett Felvidéki Minisztérium 

is. 

Az 1945-ig fennálló Szlovák Köztársaság a független, önálló állam minden formális attribútumával 

rendelkezett, de jure és de facto 27 ország, az USA kivételével az összes nagyhatalom elismerte, de külpolitikai 

téren igen csekély mozgástérrel rendelkezett. Az 1939-ben elfogadott alkotmánya autoritatív jellegű volt, de 

parlamenti választásokra az öt év során egyszer sem került sor. 

Szlovákia 1945 utáni jövője ismételten Csehszlovákián belül folytatódott. Már 1943-ra elkészült a német és 

magyar lakosság kitelepítésének terve, a cél az egységes csehszlovák nemzetállam megteremtése lett volna – 

újfent történelmi hagyományok nélkül. A háború végén, 1944 decembere és 1945 májusa között visszaállították 

Csehszlovákia 1938 előtti határait, az északi (Csehszlovákiából nézve déli) magyar nyelvterület határa 

ismételten a csehszlovák állam részévé vált. Helyreállították az 1938-as járási beosztást is, s a felülről 

végrehajtott reformok és intézkedések sora ezzel még nem fejeződött be. Az erőszakos ki- és áttelepítések 

következtében az egyes területek etnikai összetétele gyökeresen megváltozott, a cseh területekre tömegével 

telepített magyar lakosság nem rendelkezett gyökerekkel, de a modernizáció áldozatául eső magyarok által 

lakott szlovák falvakba, mesterségesen felduzzasztott városokba is tömegével áramlottak a megtelepedni kívánó 

szlovák családok. A kassai kormányprogram az ország kisebbségtelenítését, a német és magyar kisebbségek 

jogfosztását, vagyonelkobzását, kitelepítését tűzte ki célul. Hasonló sors jutott a ruszinoknak is, a 

Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljára 30 ezer főt telepítettek, 10 ezer főt a németek által elhagyott cseh területekre 

költöztettek. 1948-ig mintegy 710 dél-szlovákiai magyar település nevét változtatták meg, ezeket gyakran neves 

(többször kommunista mozgalomban harcoló) szlovák személyiségekről nevezték el.54 A közigazgatásban 

igyekeztek a magyarokat háttérbe szorítani, az 1950-es évekre pedig létrejött az erősen centralizált 

Csehszlovákia. A második világháborút követően vezették be a kerületi rendszert, kezdetben 3, majd 1960-tól 4 

kerületet szerveztek. Ezek 39 járásra tagolódtak. A nacionalista gyakorlat továbbélését bizonyította az 1960. évi 

közigazgatási reform. Ennek során a magyar jellegű járásokat szlovák többségűekkel vonták össze, így a 

korábbi hét helyett kettőben, a Komáromi és a Dunaszerdahelyi járásban maradt a magyarság többségben. 

7.3. A rendszerváltás következményei – az önállóság útján 

A bársonyos forradalom, s a rendszerváltás folyamatában a kezdeti eufóriát hamar felváltotta a kiábrándultság, s 

a nemzeti színezetű elégedetlenségi hullám. A szlovák területek, melyek elsősorban egy-egy termék 

                                                           
53Párkányt a 90 km-re lévő Nyitrából, a komáromiakat a 100 km-re lévő Pozsonyból, a tornaljaiakat a 165 km-re lévő Liptószentmiklósról. 
54Így lett Párkányból Ńturovo, Bősből Gabčikovo, Tornaljából Ńafarikovo. 
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(legtöbbször nem végtermék) gyártásában vettek részt, a Szovjetunió meggyengülésével, majd széthullásával 

elvesztették eddigi piacaikat, gyárakat kellett bezárni, ami az itt dolgozók körében szociális feszültségekhez 

vezetett. Ismét fellángolt a cseh-szlovák ellentét, a két országrész egymáshoz való viszonya is sok vita tárgyává 

vált. Végül 1992 júniusában a szlovák nemzetgyűlés (még Csehszlovákián belül) elfogadta a Szlovák 

Köztársaság szuverenitásáról szóló nyilatkozatot, az új alkotmány októberben lépett életbe, az ország pedig 

1993. január 1-vel lett független. 

Csehszlovákia számára a kommunista hatalomgyakorlás igazgatási rendszerétől való megválást az 1989-es 

forradalom tette lehetővé. Az 1990-ig működő monolit államigazgatás legfőbb szerve a kommunista párt által 

vezetett Nemzeti Front volt. A Nemzeti Front jelölte ki a megválasztható képviselőket, akik a formális 

választások után a népképviselet szervezetében, a nemzeti tanácsokban hajtották végre a pártutasításokat. Az 

egypártrendszer diktatúráját, a nemzeti tanácsok rendszerét az 1990-es választások nyomán felállt Cseh és 

Szlovák Nemzeti Tanács szüntette meg, mely új alapelveken, az önkormányzatiságon nyugvó rendszert vezetett 

be. 

A települési önkormányzatok 1990-től maguk döntik el saját hivatalaik belső szervezeti és működési rendjét, 

alkalmazkodhatnak településük adottságaihoz. Ekkor szűnt meg az 1960 óta létező három (illetve 1968-tól a 

pozsonyival négyre változó) nagy kerület. 1996-ig léteztek a szintén 1960-ban kialakított járások (számuk 35, 

majd 1968-tól 39), de 1990-ben ezeken belül is kisebb egységeket, körzeteket (obvody) hoztak létre. Ezek 

száma 1996-ig 121 volt. Az igazgatási reformok egy időre abba is maradtak, mert a csehszlovák belpolitika 

legfőbb eseményévé a szlovák elszakadási törekvések váltak. A csehszlovák kormány 1992-ben még javaslatot 

tett a közigazgatási reformjának folytatására, melynek értemében 16 megyére, 77 kisebb területű járásra 

osztották volna fel az ország szlovák felét. A megyehatárok kialakításánál tiszteletben tartották volna a 

történelmi hagyományokat, valamint a földrajzi adottságokat, s törekedtek volna a közel hasonló lélekszámú 

területi egységek kialakítására. Figyelembe vették volna a gazdasági-társadalmi igényeket is. (Hardi, 2004) 

Minden szintre választott önkormányzatok kerültek volna, az államigazgatási feladatokat pedig a járási szintre 

telepített hivatalokban látták volna el. A szlovák nacionalisták és a Mečiar-kormány hatalomra kerülésével ez a 

kérdés lekerült a napirendről, minden erőt az önállóság kivívására, az elszakadásra összpontosítottak. Szlovákia 

1993-ban önállóvá vált, a nacionalista politikusok fő célkitűzése pedig a központosító politika lett. Ez volt 

megfigyelhető a közigazgatási reformtörekvésekben is. 

A Szlovák Köztársaság alkotmánya az országot a szlovákok lakta államként definiálta. Ennek jegyében 1993 és 

1998 között számos olyan törvényt, rendeletet alkottak, melyek a magyar kisebbség jogait valamilyen módon 

csorbítani igyekezett. Egyebek mellett a közigazgatás 1996-os átszervezése, az új járások kialakítása is 

hátrányosan érintette a magyarságot. Az új területi egységek kialakításánál nem voltak tekintettel sem a 

történelmi hagyományokra, sem pedig a magyar kisebbség érdekeire. A szlovák nacionalisták és racionalisták 

szembenállása, a nacionalista központosító törekvés volt a legfontosabb a gazdasági fejlettségi különbségek, a 

történelmi hagyományok, a lakosság igényei, s egyáltalán a demokrácia alapelve, az önrendelkezés helyett. 

(Hardi, 2004) 

A viták eredményeként 1996-ban Szlovákiát 8 kerületre (kraj), 79 járásra (okres) osztották fel. Ez a felosztás 

azonban nem párosult az önkormányzatiság továbbfejlesztésével, csak a területi beosztást érintette. A 

történelmileg kialakult területi egységek meglétével sem törődtek. Az Eperjesi kerület kialakításával kettévágták 

a történelmi Szepességet, a hosszú évszázadok alatt kialakult kulturális, földrajzi egységet. Trencsén megyét 

ellenben több körülötte fekvő megye töredékeiből rakták össze, mintegy jutalomként a Meciar párti szavazók 

részére. A Besztercebánya központú megye kialakításánál is a magyar lakta területek kárára hoztak döntést. Az 

ott található járásokat hozzácsatolták a szlovák többségű északiakhoz, s a több évszázada központi szerepet 

játszó Rimaszombat helyett az északabbra található Besztercebányát jelölték ki központnak. Nagyszombat és 

Nyitra központtá alakítása szintén az ott élő magyarság kárára valósult meg, akiket a szlovák többségű 

területekhez csatoltak. Így sikerült kettévágni a Csallóközt, mint történelmi egységet. Szlovákia ezzel a 

lépésével súlyosan megsértette azt a nemzetközi alapelvet, amely szerint az egyes országoknak tartózkodniuk 

kell olyan intézkedésektől, melyek a nemzeti kisebbségek által lakott területeken megváltoztatják a népesség 

arányát.55 

A területi átrendezés a politikai érdekeket szolgálta. Mivel az akkori ellenzék bástyája elsősorban Pozsony, 

Kassa, és Eperjes városok, valamint a déli területek voltak, itt nagy járásokat, választási körzeteket hoztak létre. 

Az etnikai határtól északra viszont az akkori kormánypártok támogatóinak több, ennek megfelelően kisebb 

területű és lakosságszámú járást, választókörzetet jelöltek ki. 

                                                           
55Nagyszombat és Nyitra esetében is jelentősen lecsökkent a magyarság aránya. Az előbbi megyében 24,8%, az utóbbiban 30,2%-ra. 
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Szlovákia NUTS egységei: 

Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott ország az alábbi NUTS régiókkal rendelkezik. 

• Az ország egésze alkotja a NUTS 1-es szintet. 

• Négy fejlesztési régió: Kelet-Szlovákiai, Közép-Szlovákiai, Nyugat-Szlovákiai, valamint Pozsony régió 

alkotja a NUTS 2-es szintet. Ezek nem területi-igazgatási egységek, hanem az Európai Unió 

fejlesztéspolitikájának megvalósítását szolgáló egységek. A makrorégiók lehatárolását Szlovákiában – más 

csatlakozó országoktól eltérően – nem kísérték élénk viták, hiszen a négy kijelölt egység már korábban is 

évtizedekig ellátott közigazgatási funkciókat. Az eredetileg elgondolt makrorégiók kereteiben az uniós 

csatlakozás előtt mindössze annyi változás történt, hogy Pozsony főváros a környékén található három 

járással kibővülve alkot régiót.56(Lelkes, 2004) 
 

Sorszám Név Terület (km2) Népesség (fő) Népsűrűség 

(fő/km2) 
GDP EU átlag 

%-ban 

1. Bratislava 2.052 622.706 303 120 

2. Zapadne 

Slovensko 
14.993 1.870.000 125 46 

3. Vychodné 

Slovensko 
15.733 1.560.000 99 39 

4. Stredné 

Slovensko 
16.256 1.350.000 83 42 

Forrás: http://circa.europa.eu/irc/dsis/regportraits/info/data/en/ szerkesztette: szerző 

3. NUTS 3 szintű régióból nyolc található Szlovákiában. Ezeket más néven kerületeknek hívják. Az alábbi 

kerületek találhatók Szlovákiában: 
 

Sorszám Név Lakosság (fő) Terület (km2) Népsűrűség (fő) 

1. Bratislava 603.699 2.052 294 

2. Trnava 554.172 4.172 132 

3. Trenčin 600.386 4.501 133 

4. Nitra 708.498 6.343 111 

5. Ņilina 694.763 6.808 102 

6. Banská Bystrica 657.119 9.454 69 

7. Preńov 798.596 8.974 89 

8. Końice 771.947 6.751 114 

Forrás: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=16061 (Regional Statistical Yearbook of Slovakia, 2006) 

A megyei önkormányzatok (NUTS 3) 2001-től működnek. Ekkor történtek az első területi önkormányzati 

választások is. A megyei önkormányzatok hatásköre az alábbi területekre terjed ki: 

• költségvetés elfogadása 

• Kulturális intézmények és programok fenntartása 

• régiófejlesztés, területrendezés, idegenforgalom, határon túli együttműködések 

• közlekedés 

                                                           
56Hasonlóan a Prága központú cseh régióval. Ez eredményezi azt a sajátos helyzetet, hogy az EU 20 leggazdagabb régiói között a 2011-ben 

megjelent adatok szerint Prága a 6., míg Pozsony a 9. helyezést érte el. Pozsony régió területi kiterjedése Szlovákia közigazgatási felosztása 
alapján megegyezik a Pozsonyi kerülettel (NUTS 3-as szint). 

http://circa.europa.eu/irc/dsis/regportraits/info/data/en/
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=16061
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• oktatás, ifjúságügy és sport 

• szociális ügyek, egészségügy, egészségügyi intézmények fenntartása 

Tekintettel arra, hogy viszonylag széleskörű feladattal rendelkezik a megyei szint, elsősorban a megyékre hárul 

a különböző államigazgatási szervekkel, társadalmi csoportokkal való szorosabb együttműködés. 

7.4. A kerületi szint 

Szlovákia 79 járással (okres) rendelkezik. Ezek közül Pozsony 5, míg Kassa 4 járást ölel fel. A járásokat a 

központját alkotó városokról nevezték el. A fogalom az ószláv ―окрьсть – körzet‖ szóból származik. Mind a 

cseh, mind a szlovák területeken az 1850-es, illetve 60-as években lett elfogadott. A szláv nyelvekben az alábbi 

forméban fordul elő: oroszul: окрестность – okrestnost , lengyelül pedig kresy, bár ez utóbbi nem körzetet, 

hanem határvidéket jelöl. Az osztrák közigazgatási rendszerben a processus, vagy slúņnovský okres fogalom 

létezett a 19. század 50-es éveitől. Cseh és szlovák téren az egységes fogalomértelmezésre a két országrész 

egyesítéséig, Csehszlovákia létrejöttéig kellett várni. Ez a fogalom Csehszlovákia szétválását követően is 

megmaradt. 
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5. fejezet - A REGIONÁLIS POLITIKA 
EURÓPAI ÉS HAZAI SAJÁTOSSÁGAI 

Pálné Kovács Ilona 

1. A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK 

1.1. Fogalmi megközelítések 

A társadalmi tevékenység minden időben földrajzi egyenlőtlenségeket mutat: a gazdaság vagy a letelepült 

lakosság egy adott ország területén egyenlőtlenül helyezkedik el (Enyedi, 1993: 9). A térbeli egyenlőtlenségek 

alapja az, hogy egy adott térség az emberi élet és a gazdaság számára különböző feltételeket kínál, tehát az 

egyenlőtlenségek megközelítése is különböző. Az egyenlőtlenségeket nem lehet értékkötöttnek tekinteni, hiszen 

gyakran objektív sajátosság, nem fejez ki minden esetben hátrányt és időben is ciklikusan változik. A fogalmi 

meghatározások ezért meg is különböztetik a területi/földrajzi differenciáltságot az egyenlőtlenségtől, csak ez 

utóbbi tekintetében használatos a fejlett és fejletlen térség fogalma. A differenciáltság viszont elsősorban egy-

egy térség ökológiai sajátosságaiban, humán karakterében, kultúrájában, településhálózatában, gazdasági 

sokféleségében megjelenik stb., hiszen a tér soha nem homogén. 

A területi egyenlőtlenségek megközelítésében különösen az ipari és posztindusztriális korszakokban a gazdasági 

teljesítmény vált döntő jelentőségűvé, mint a fejlődés és az életkörülmények meghatározó alapja. Szokás a 

területi egyenlőtlenségekhez trendszerűen közelíteni, attól függően, hogy egy térség felzárkózóban vagy 

hanyatlóban van. A régiók gazdasági teljesítményében a regionális gazdaságtan különböző elemek szerepét 

hangsúlyozza. 

– Az ún. helyi, regionális miliő elmélet elsősorban a vállalatok közvetlen környezetének befolyását jelenti, s a 

telepítési tényezőkre (un. agglomerációs, a földrajzi közelségből származó) előnyökre koncentrál. 

– Egy másik (mezoszintű) megközelítés a régiók általános gazdaságszerkezeti sajátosságai alapján magyarázza a 

régiók fejlődését vagy éppen hanyatlását (mezőgazdasági, ipari, nehézipari, szolgáltatási karakter stb.) 

– míg a harmadik, makrogazdasági megközelítés a fejlett és fejletlen régiók közötti kölcsönös kapcsolatokra, 

konvergenciára illetve polarizációra épít. Myrdal svéd Nobel-díjas közgazdász és Hirschman nevéhez fűződik a 

növekedési centrum-periféria fogalmát, viszonyrendszerét leíró elmélet, amelyik a gazdaság makro 

sajátosságaiból vezette le regionális különbségek kialakulását, azt vallva, hogy a fejletlen régiók erőforrásai 

alárendelődnek a fejlett régiók növekedésének, s a hátrány, többnyire történelmileg meghatározott okai 

kumulálódnak, amit a fejlett régiók kisugárzó hatása nem képes kompenzálni, tehát közösségi beavatkozásra van 

szükség (Lundmark et al, 2000). 

A legfrissebb közgazdasági illetve regionális gazdaságtani elméletek a globális gazdasági folyamatok hatására a 

regionális különbségek értelmezését is globális kontextusba helyezik. A régiók versenyképességének okait 

keresik (Horváth, 2006), a verseny új közgazdaságtani elméleteire alapozva (pl. Porter), az okokat nagyon 

gyakran a klaszterekben, az innováció képességben vagy éppen a térség humánerőforrásaiban találják meg. 

Sokan hangsúlyozzák azonban továbbra is a hagyományos telepítési tényezők, a földrajzi közelség, az 

infrastruktúra jelentőségét. Mint ahogy van olyan közgazdasági iskola (Krugman), amelyik tagadja, a vállalatok 

közötti verseny fogalmának országokra, régiókra való alkalmazhatóságát (Lengyel, 2006). 

1.2. A területi egyenlőtelenségek típusai 

A területi egyenlőtlenségek, a fejletlenség és a fejlettség okai tehát nagyon bonyolult tényezők mentén 

formálódnak, s megjelenésük is összetett, amelyek mérésére komplex mutató-rendszereket dolgoztak ki 

(Lengyel, 2006; Nemes Nagy, 2006). 

Az egyre differenciálódó módszertanoktól, mutatóktól eltekintve is érdemes számba venni a területi 

különbségek, a területi egyenlőtlenségek legfontosabb megnyilvánulási területeit, amelyek egyben választ adnak 

arra, hogy az állami beavatkozásra milyen vonatkozásokban van szükség és lehetőség. 
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– Először is azt kell hangsúlyozni, hogy a területi egyenlőtlenségek mérésének, illetve megnyilvánulásának 

nagyon különböző térbeli keretei lehetségesek. Az összehasonlítás elvégezhető az elemi településekre, amikor 

vagy falvakat és városokat (ezeket is különböző méretekben) hasonlítunk össze. A különböző térségek 

összevetése is különböző méretek szerint, földrajzi keretek között végezhető el, ami elvezet a régiók rendkívül 

differenciált fogalmához. Régió lehet közigazgatási egység (járástól a tagállami státuszig), lehet funkcionális 

(tervezési, statisztikai) egység, határait megvonhatják a gazdasági, ipari klaszterek hálózatai, a nagyvárosi 

agglomerációk, történelmi, néprajzi vagy földrajzi értelemben felfogott tájak. Méretük milliós, tízmilliós 

nagyságrendtől a néhány tízezerig terjedhet. Az országhatárokon belüli régiók mellett megjelennek a hátárok 

mentén formálódó mikro-régiók és a kontinenseket formáló makro-vagy globális régiók. 

– Hasonlóképpen sokszínű a területi egyenlőtlenségek leírására használt szempontok, tényezők köre. A 

fentiekből kiderült, hogy a térség gazdasági teljesítménye döntő tényező, aminek leírására a leggyakoribb 

mérőszám a bruttó hazai termék (GDP), illetve a nemzeti jövedelem (GNP). Az eltérő gazdasági teljesítmény 

mögött többnyire az eltérő gazdasági szerkezet áll. Az ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások, az iparon belül a 

csúcstechnológia, a „tudásintenzív‖ szektorok, illetve a kutatás-fejlesztés aránya, a vállalati szektor intézményi, 

méretbeli sajátosságai (klaszterek szerepe, multinacionális nagyvállalatok, kis és közepes méretű vállalkozások 

aránya, gazdasági szolgáltatások jelenléte stb.) más és más feltételeket teremt a versenyképességhez, 

növekedéshez. 

– A térségek népességének sajátosságai egyre nagyobb szerepet játszanak abban, hogy milyen gazdasági 

növekedést képesek produkálni, s így milyen életkörülményeket, jövedelmi viszonyokat biztosítani. A térség 

foglalkoztatási mutatói (aktivitási ráta, munkanélküliségi ráta), a népesség jövedelme, vagyoni helyzete, 

iskolázottsága,képzettsége, mobilitása, kora, sőt kulturális sajátosságai (bizalom, társadalmi tőke), s további 

számtalan elem segítségével szokás egy-egy térség társadalmát jellemezni, s ma már komplex mutatókkal leírni 

(pl. a humán fejlettségi index, HDI). 

– Továbbra is fontos tényezőket takar a térség infrastrukturális rendszere. A közművek kiépültsége (víz, energia, 

csatornázottság, internet, szemétszállítás, utak); a lakáshelyzet (méret, tulajdoni szerkezet, komfort stb.), a 

humán köz és magánszolgáltatások kiépültsége, kínálata (oktatás, egészségügy, szociális gondoskodás, 

kereskedelem, kultúra stb); az épített és természeti környezet minősége; a térség elérhetősége (helyi-helyközi 

közlekedési viszonyok, autópályák, vasúti összeköttetés stb.); olyan tényezők, amelyek a térségben, településen 

mind a termelés feltételeit, mind az életkörülményeket alapvetően befolyásolja. 

– Továbbra sem hanyagolhatóak el a régió természetföldrajzi sajátosságai, földrajzi elhelyezkedése. 

A fenti, egymásra kölcsönösen ható tényezők mentén az előnyök és hátrányok kiegyenlíthetik egymást, de 

kumulálódhatnak is, időben szerepük csökkenhet vagy felértékelődhet. Nincs örökre fejlett és örökre elmaradott 

régió, még akkor sem, ha tény, hogy a fejletlenség, a centrumtól való elmaradottság akár évszázadokig jellemző 

maradhat, jelezve, hogy vannak a fejlődés tényezői között olyanok, amelyeknek megváltoztatása, „fejlesztése‖ 

nehéz vagy lehetetlen. 

Az is tény, hogy az egyenlőtlenségeknek továbbra is nagyon fontos dimenziója az államok közötti 

egyenlőtlenség, aminek trendje az utóbbi 25 évben növekvő, és az is tény, hogy a leggyorsabban növekvő 

államokon belül a legnagyobbak a területi különbségek (pl. Kína). Európában is a posztkommunista új 

tagállamok viszonylagos nemzeti felzárkózásának az ára belső regionális különbségek növekedése. 2006-ban 

London és Észak-nyugat Románia régiójának GDP-je között tizennégyszeres volt a különbség (Perrons, 2011), 

az un. pentagon (London, Hamburg, München, Milánó, Párizs) térségében, ami az unió területének 14%-a, 

koncentrálódik a gazdasági teljesítmény 43%, a K+F beruházások 75%-a (Hübner, 2010). De a tagállamok 

közötti különbségek is rendkívül jelentősek, 2010-ben Luxembourg hétszer gazdagabb volt Romániánál 

(Hübner, 2010). Mindez azt jelzi, hogy a regionális különbségek formálódásában a globális verseny mellett a 

nemzetgazdaságok teherbíró képessége és területfejlesztési politikájának hatékonysága nagy szerepet játszik. 

2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA FOGALMA, 
ESZKÖZEI, KORSZAKAI 

2.1. Regionális politika fogalma 

A területfejlesztési vagy regionális politika a piacgazdaságokban egyrészt a gazdasági (és egyéb) folyamatok 

nyomán fellépő negatív területi különbségek (munkanélküliség, jövedelmek differenciálódása, eltérő 
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életkörülmények stb.) mérséklését, másrészt a gazdaság innovációjának, fejlődésének akadályát jelentő tényezők 

felszámolását célozza meg (Horváth, 1998). 

A regionális politika vagy területfejlesztés, mint közpolitika viszonylag későn jelent meg a kormányzatok 

tevékenységében, mégpedig ott, ahol a közösségi források ezt képesek voltak finanszírozni, illetve ahol, és 

amikor az állam célrendszere átszövődött jóléti, gondoskodó, kiegyenlítő elemekkel. A területfejlesztés hosszú 

ideig nemzeti keretek között zajlott. 

A regionális fejlesztés, mint tudatos állami tevékenység, bizonyos szabályozási elemei már megjelentek a 

század elején Nyugat-Európában. Az első nyugat-európai regionális politikai kezdeményezésnek általában a brit 

kormánynak az 1930-as években tett azt a kezdeményezését tekintik, amikor kedvezményes támogatást adtak 

azoknak az ipari térségeknek a válságból való kilábalásához, amelyeket a munkanélküliség különösen 

nagymértékben sújtott. Ugyanebben az időszakban a skandináv országok is nyújtottak bizonyos, a válság által 

különösen sújtott társadalmi csoportoknak segélyeket, de facto regionális támogatás formájában.. A regionális 

különbségek elmélyülése lényegében a II. világháború után késztette az államokat területi stratégiák 

kidolgozására. 1945 után az infrastruktúra és a termelő berendezések háború utáni gyors helyreállítását, a 

regionális kérdés fokozatosan egyre inkább az előtérbe került (Illés, 2004). A jóléti állam eredetileg 

állampolgárainak szociális tartalmú alanyi jogaként megfogalmazott igénye miatt vállalta magára az 

életkörülmények területi különbségeinek kiegyenlítését. A szociális, vagy méltányossági szempont mellett 

azonban a regionális kiegyenlítés politikája gazdaságpolitikai, hatékonysági kérdéssé is vált, különösen attól az 

időszaktól kezdve, amikor a gazdaság általános válsága területi, strukturális dimenzióban is megjelent a 

hetvenes évtizedben, az állam masszív beavatkozását igényelve tőkeberuházások formájában. A regionális 

politika normatív alapjait egyrészt az állampolgári alapjogok, az állam szociális funkcióinak alkotmányos és 

egyéb közjogi, másrészt az állami gazdaságszervező, támogató funkciók szervezeti, finanszírozási kereteinek 

szabályozása jelentik. 

A regionális politika tehát az 1950-es években egy olyan társadalmi klímában jött létre, amikor a kormányoknak 

általában nagy jelentőséget tulajdonítottak a gazdasági tevékenység megszervezésében és az erőforrások 

elosztásában. Ebben az időszakban a területfejlesztők érdeklődésének előterében a regionális közelítés 

problematikája volt, különösen a központi fekvésű és a perifériális helyzetű térségek között. Megoldandó 

problémának elsősorban a vidéki térségek alulfejlettségét és elnéptelenedését, valamint a szűkebb területekre 

koncentrálódó nagy munkanélküliségi szintet tekintették. Elméletileg, a regionális politikát a területi fejlődés 

hagyományos elméleteire építették – von Thünen mezőgazdasági földhasználati, Weber és Marshall 

ipartelepítési, valamint Christaller és Lösch településhálózat-fejlődési téziseire. Ezen elméletek közös vonása – 

mint láttuk – hogy a gazdasági tevékenység térbeli struktúráját a városok és régiók olyan adottságaiból 

magyarázzák, mint a terület ára, szállítási költségek, a piac mérete, a munkaerő elérhetősége (Illés, 2004). 

A regionális politika kibontakozásának időszakában a fejlesztési stratégiák mennyiségi szemléletűek voltak, 

elsősorban a termelési tényezőkre koncentráltak, a külső erőforrásokra épültek, ezért nem vették figyelembe a 

problematikus régiók sajátosságait. A stratégiai célok a központban fogalmazódtak meg, a helyi szervekre 

szolgai végrehajtási funkció hárult, tényleges fejlődés csak a centrumtérségekben zajlott le (Horváth, 1998). 

A regionális politikai modellváltás Nyugat-Európában a hetvenes-nyolcvanas évtized fordulóján következett be. 

Ekkorra nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi központosított, külső erőforrásokra alapozó eszközrendszer nem 

képes kezelni a regionális különbségeket. A fejletlen, illetve depressziós térségekben nem indult meg tartós, a 

helyi sajátosságokhoz alkalmazkodó fejlődés. A modellváltást nyilvánvalóan elősegítette a gazdaságpolitikában 

bekövetkezett fordulat (a fordista nagyüzem helyett kis-és középvállalkozások elterjedése), illetve a jóléti állam 

erőtartalékainak kimerülése is. Általánossá vált az a vélemény, hogy nem elegendő tőkeberuházásokkal a 

gazdasági szerkezetváltást motiválni, hanem a termelés komplex környezeti feltételeit (infrastruktúrát, 

szolgáltatásokat, munkaerőt) kell javítani, mégpedig a támogatások, ösztönzők sokrétűbb eszköztárával. 

A nyolcvanas évek közepétől a regionális politika újrafogalmazott céljai és tartalma egyre inkább általánosan 

elfogadottá váltak. A gazdaságok versenyképességét egyre inkább az innovációra való képességüknek 

tulajdonították, különösen egy olyan környezet létrehozásának, amelylehetővé teszi a vállalatok egymás közötti 

kölcsönhatását, egymástól való tanulását és hálózatok kialakítását. A műszaki és szervezeti korszerűsítések 

megváltoztatták azt a módot, ahogyan a vállalatok tevékenységüket, mind belül, mind a beszállítókkal és a 

vevőkkel való kapcsolattartást tekintve, megszervezték. A kereskedelmi akadályok és a munkaerő, valamint a 

tőke szabad mozgását érintő korlátok fokozatos felszámolása, a külföldi befektetések, a cégek közötti termelési 

kapcsolatok, vállalatfelvásárlások és egyesülések felgyorsították a gazdasági tevékenység nemzetközivé válását. 
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Ebben a helyzetben a regionális fejlődés új elméletei kerültek előtérbe, különösen olyanok, amelyek az "ipari 

környezettel, miliővel‖, a klaszterek és hálózatok szerepével (Porter, Morgan) foglalkoztak. Felismerték, hogy a 

versenyképességi előny egyre inkább attól függ, hogy a régiók mennyire képesek a tudás és az információk 

létrehozására, megszerzésére, menedzselésére és alkalmazására az innováció és marketing érdekében. A 

szervezetek közötti térbeli kapcsolatok kulcsfontosságúakká váltak – például a részvétel az információs és 

kutatási hálózatokban, az ellátási láncokban, a kis- és középvállalatok együttműködésekben, a kormányzati-

privát partnerségi kapcsolatokban (Illés, 2004). 

Az EU tagállamaira az uniós regionális politikai modellváltás is nagy hatást gyakorolt, a Strukturális Alapok 

1989-ben, 1993-ban végrehajtott reformjai nyomán (Horváth–Illés, 1997). Amikor tehát az unió regionális 

politikája megjelent, fokozatosan annak térhódításával szorult vissza, illetve fonódott össze a nemzetállami és 

uniós regionális politika, attól függően, hogy az uniós források milyen arányt képviselnek az adott ország 

területi kiegyenlítést célzó aktivitásában. 

2.2. A területi kiegyenlítés, felzárkózatás politikájának eszközei 

2.2.1. Jövedelem újraelosztás 

A tradicionális modellben az állam elsődleges illetve szinte kizárólagos eszköze a jövedelmek újraelosztása volt, 

annak ellenére, hogy már Myrdal véleménye is az volt, hogy a fejlődés visszafogása az egyik helyen, ritkán 

generál fejlődést másutt. Az újraelosztási mechanizmusok összetettek: megjelennek az adóztatási rendszerben, 

az állami normatív és célhoz illetve címzetthez kötött támogatási rendszerben, amelyek többnyire át vannak 

szőve területi szempontú elemekkel. Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy az elosztási, támogatási döntések 

sok esetben területileg „vakok‖, a támogatások különböző formái a fejlett régióknak kedveznek, és az 

adórendszeren keresztüli újraelosztás sem mindig a legszegényebb régióknak, térségeknek kedvez. Önmagában 

az újraelosztás mértékéről, célrendszeréről a direkt regionális támogatások nem sokat árulnak el. Az 

adókedvezmények túlnyomó részét például Magyarországon ugyanis a fejlett vidéki térségeknek adják, ahol a 

nemzetközi nagyvállalatok új, zöldmezős beruházásokat telepítettek. A fejlettebb régiók így arányaiban 

kevesebb adót fizetnek, és több jövedelmet tarthatnak meg, míg a szegény régiók jövedelmükhöz képest 

nagyobb adót fizetnek. 

A regionális politikai célú újraelosztás alanyai egyrészt a területi, települési önkormányzatok, másrészt a 

speciális állami fejlesztési programokban kedvezményezett gazdasági szereplők. 

Az állam és az önkormányzatok közötti elosztási kapcsolatok természetesen mindig a szakmai és politikai 

figyelem középpontjában álltak, keresve a rendszer méltányosságát, jogszerűségét, és hatékonyságát biztosító 

mechanizmusokat. Az önkormányzati önállóság fogalmi, de különösen gyakorlati megközelítésében a 

leggyakoribb az önkormányzatok gazdasági lehetőségeinek, a források mennyiségének, szerkezetének és a 

forrásfelhasználás szabadságának az értékelése. Az egyes rendszerek tényleges működési kondíciói azonban 

többnyire nem a jogi szabályozástól, hanem az önkormányzatok gazdasági környezetétől, helyi 

gazdaságfejlesztési szerepvállalásától és az állam gazdasági és költségvetési politikájától függenek. Ennek 

alapján sorolják be az önkormányzati rendszereket: 

1. ún. klientelista (Franciaország, Olaszország, Spanyolország, görög, török önkormányzati rendszerek), 

2. gazdaságfejlesztő (USA), 

3. és jóléti (Németország, Nagy-Britannia, skandináv államok) csoportokba (Goldsmith, 1990). 

Az első modell esetén az állam központosító hajlamú, a helyi források többsége az államtól származik, gyakran 

pántlikázva, az önkormányzatokat kis helyi gazdaságfejlesztési aktivitás és kreativitás jellemzi. A második 

modellben az önkormányzatok vállalkozóként lépnek fel a helyi gazdaságban, helyi forrásfüggőségük nagyobb a 

központinál, ezért tranzaktívabb viszonyt létesítenek a helyi gazdaság szereplőivel. A jóléti modellekben a helyi 

önkormányzatok erős központi függésben látják el feladataikat, szerepfelfogásuk inkább a szolgáltatások 

nyújtására illetve az ún. enabling funkcióra irányul, kevésbé a helyi gazdaság fejlesztésére, amelyet a központi 

állam vállal inkább magára. A klientelista modelltől eltérően azonban az elosztás normatív elvű, kevésbé 

patriarchálisak a viszonyok a központi és helyi szereplők között. 

Általános törekvés tapasztalható az önkormányzatok és az állam közötti költségvetési kapcsolatokban arra, hogy 

a rendszer mindinkább normatív legyen, azaz egyre szűkebb körre szoruljon vissza az elosztó hatalom 

szubjektív mérlegelési kompetenciája. A normatív rendszer nemcsak az elosztás szubjektivizmusát szűri ki, 
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hanem csak ez teszi lehetővé a források tervezhetőségét is. A normatív elosztási szisztéma viszont feltétlenül 

szükségessé tette, hogy az állam deklarálja azokat a célokat és prioritásokat, amelyeket támogatásban részesít és 

azokat a paramétereket, feltételeket is, amelyek az elosztási döntést normatív erővel meghatározzák, hozzátéve 

persze azt, hogy az állami elosztás mindig politikai értékválasztásokon és döntéseken alapul (Hockley, 1992). 

A fiskális decentralizáció és az elosztás normativitásának növelése egyaránt azt szolgálja, hogy az 

önkormányzatok gazdálkodási önállósága és bevételi érdekeltsége növekedjen. Még a normatív rendszerű 

központosított újraelosztás is olyan eszköz, amelynek segítségével eltéríthető egy-egy térség, településtípus 

tényleges fejlődési potenciálja és fejlődési dinamikája, hosszabb távon azonban ez az állami manipuláció túl 

költségessé és egyben sikertelenné válik. Nem véletlen tehát, hogy az újraelosztás szerepét az utóbbi 

évtizedekben átértékelték. 

A költségvetési megszorításoknak kétségtelenül negatív hatása is volt az önkormányzatok helyzetére, 

ugyanakkor egy új helyi-, illetve regionális gazdaságpolitikai modell kialakulását segítette elő, amennyiben a 

települési és regionális önkormányzatokat nem egyszerűen költségtakarékosságra, hanem aktív forrásszerzési 

stratégiára ösztönözte. A helyi-regionális önkormányzatok gazdaságfejlesztési aktivitása nyomán az 

önkormányzati működésben megjelentek a vállalkozási, nem közhatalmi, hanem rugalmas menedzsment 

elemek, az önkormányzatokat és a gazdasági szervezeteket összekötő partnerségi formák (public-private 

partnership). 

Az utóbbi évtizedekben speciális regionális fejlesztési támogatási rendszer is szolgálja a kiegyenlítést. A 

regionális politikát szolgáló újraelosztásban gyakori megoldás, hogy az elosztást normatívan szabályozott 

pályázati mechanizmusba terelik, s igyekeznek a szubjektív mérlegelés, diszkrecionalitás szerepét minimálisra 

szűkíteni. Ezek a rendszerek ugyan igazságosabbak, hiszen kiszűrik a szubjektív elemeket, de meglehetősen 

merevek, kishatékonyságúak. Az utóbbi években ezért nem csak az EU strukturális alapjainak felhasználásában, 

hanem a nemzeti források elosztásában is terjed: 

egyrészt a programfinanszírozás módszere, ahol a helyi szereplők érdekeltsége, kockázatvállalása 

(addicionalitás), a támogatandó cél tekintetében megnyilvánuló találékonysága az elosztás egyik fontos 

kritériuma, természetesen a rászorultság (eligibility) mellett, amely a források koncentrált felhasználását 

szolgálja, 

másrészt az állami, önkormányzati és egyéb gazdasági szereplők közötti partnerség, kölcsönös érdekbeszámítás, 

forrás összekapcsolás válik a regionális politika rugalmasabb és decentralizáltabb keretévé. Ma már az állami 

újraelosztás, a közösségi támogatások hatékonyságának egyik legfontosabb fokmérője az, hogy milyen 

mértékben képesek helyi erőforrásokat mozgósítani a regionális politika célok érdekében. 

2.2.2. Tervezés 

A területi folyamatokba való tudatos beavatkozás szándékával lényegében egyidős a területi tervezés. Amint a 

területi fejlesztési politika modellváltáson ment át, úgy változott a területi tervezés is. Az újraelosztás melletti 

másik klasszikus regionális politikai eszköz az állam kezében a tervezés, pontosabban a területi tervezés, ami 

nem egyszerűen a gazdasági növekedés és életkörülmények alakításának térbeli telepítését jelenti, hanem 

elsősorban koordinációt a legkülönbözőbb ágazati politikák és irányítási szintek, és szereplők között. A korábbi 

területi tervezés sok tekintetben az ágazati tervek melletti, szintén „ágazati‖ felfogású tervezés volt, amikor a 

kormányzat a területi fejlődés irányait és prioritásait jelölte ki a területfejlesztési, rendezési, településhálózati 

tervekben. Későbbiekben jelent meg a törekvés arra, hogy a tervezés komplex és stratégiai jellegű legyen, ahol a 

makro és területi szempontok együttesen és egymásra tekintettel épülnek be a célkitűzésekbe. 

A területi tervezés megújulásának egyik első dokumentuma az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok 

Állandó Konferenciája által 1983-ban elfogadott Európai Területi Tervezési Charta. A dokumentum amellett, 

hogy felhívta a figyelmet a területi tervezés fontosságára a rövid távú gazdasági érdekek kizárólagos 

érvényesítésének korlátozásában, egyben megadta a területi tervezés átfogó fogalmát, tartalmát, célját, 

szemléletét, a tervezési eljárással szembeni elvárásokat. 

A régiók fejlesztését megalapozó tervezési folyamat többlépcsős és többszereplős. A regionális tervezésben 

össze kell egyeztetni a települések (városok és falvak, centrumok és decentrumok, peremhelyzetű települések 

stb.), a régiót alkotó kisebb területi egységek (kistájak, agglomerációk, vonzáskörzetek stb.), az egyes gazdasági 

ágazatok és gazdasági szervezetek, az infrastruktúra rendszerei, a környezet és a különböző társadalmi, politikai 

csoportok érdekeit, nem is beszélve a szomszédos régiókról és az állam központi elképzeléseiről. 
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Az EU szintű területi tervezés meglehetősen diffúz, s minden szakmai álláspont ellenére egyelőre a 

nemzetállami keretek között folyó tervezést legfeljebb közösségi irányelvekkel, kerettervekkel lehet 

befolyásolni, miután az EU nem rendelkezik erre vonatkozóan hatáskörrel. Ennek ellenére az utóbbi évtizedben 

számtalan olyan uniós dokumentum született, amelyik erős hatást gyakorol a nemzeti tervezésre: Európa 2000, 

Európa 2000+, Európai Fejlesztési Perspektíva (1999, ESDP). Ezt követően épült ki az ún. ESPON (területi 

tervezési, megfigyelési) hálózat, amely ténykutatásaival megalapozta az európai léptékű területi tervezést. 2007-

ben Lipcsében fogadták el az ún. területi agendát a tagországok területi tervezésért és területfejlesztésért felelős 

miniszterei, melynek alapját a Lisszaboni Szerződés jelenti, mely először említi a kohéziós célok között a 

területi kohéziót is. Ez a dokumentum tehát már jogi relevanciát is élvez. Ugyanitt került elfogadásra az ún. 

Lipcsei Charta a fenntartható városfejlesztésről. Az unió területi tervezésben erősödő szerepét bizonyítja a 2008-

ban kibocsátott Zöld könyv a területi kohézióról, amelyik új szemléletre ösztönzi a nemzeti tervezést, 

összekapcsolva a területi kohéziót az általános versenyképességgel, célul tűzve ki valamennyi (tehát nem csak 

az elmaradott) régió harmonikus fejlesztésének elősegítését a régiók sajátosságai alapján (Ricz-Salamin, 2010). 

Az Európai Parlament már ugyan egy 1988-ban hozott határozatában rögzíti, hogy a régió a legalkalmasabb 

földrajzi és intézményi keret a regionális politikai tervezés és programozás számára, mégis gyakori volt, hogy a 

regionális tervezés egységei nem követte a területi közigazgatási beosztást Ez azzal járt, hogy a tervezés 

számára köztes szervezeti formát és léptéket kellett kialakítani. Ez a kényszer lépett fel az unió tagállamai 

számára, amikor a regionális politikai beavatkozás tereivé egyre inkább az ún. NUTS 2 nagyrégiók váltak a 

Strukturális Alapok 1988-as reformja után. A tagállamok egy része számára ez nem okozott problémát, hiszen 

területi közigazgatási egységei alkalmasak voltak egyben tervezési-statisztikai egységként funkcionálni, más 

országokban viszont szétvált a területi közigazgatás és a területi tervezés földrajzi alapja. A tervdöntéseket hozó 

szervezeti egységek esetenként a központi állam dominanciáját tükrözik, de többnyire a régiót alkotó 

önkormányzatok vagy azok társulásai fogadják el a regionális terveket. 

A legfontosabb változás a területi tervezés folyamatában a korábbi felülről vezérelt, hierarchikus és mechanikus 

tervezéshez képest a bottom up, illetve iteratív megközelítés, a komplexitás-integráltság érvényesítése a 

programozási folyamatban. 

További kihívás, hogyan épül össze a nemzeti és az európai területi tervezési tevékenység a Strukturális Alapok 

felhasználása során. Az alapok szabályozása ugyanis a programozást előírja nemzeti és regionális léptékben, s 

annak tartalmi és eljárási részleteit is rendezi. Az operatív programozás a terveket „lebontja‖projektekre, 

megvalósítási szakaszokra, finanszírozási tervre, hatástanulmányokra stb. Ugyanakkor az uniós tervezés és a 

nemzeti tervezés összehangolása kifejezetten nemzetállami kompetencia. 

Az unió környezetvédelmi politikája is erősen hat a tervezésre, amennyiben kötelezővé teszi az ún. stratégiai 

környezetvizsgálat elvégzését a tervezés során, ezzel törekedve a fenntarthatóság érvényesítésére. 

Megjegyezzük, hogy a tervezéshez szorosan kapcsolódik az utóbbi évtizedben, az ún. tervszerződések rendszere 

(pl. Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban), amelyek azt szolgálják, hogy a tervezés területi és 

központi szintjeit egyrészt összekapcsolják, illetve, hogy a kormány és a régiók megállapodásával a régiók 

fejlesztési céljaihoz szükséges nemzeti források folyósítását garantálják. 

Magyarországon már hosszabb ideje zajlik arról a vita, hogy a tervezést önálló tervtörvényben kellene 

szabályozni, amelyik eldöntené, hogy milyen terveket, milyen szinten, milyen tartalommal és eljárás rend 

szerint kell megalkotni, s milyen az egyes tervek egymáshoz való viszonya. Jelenleg ez a tevékenység részben a 

területfejlesztésről szóló törvényben szerepel, de különböző ágazati törvények és egyéb jogszabályok is szólnak 

a tervek megalkotásának kötelezettségéről. E tervek és tervezők között azonban a viszony tisztázatlan, mint 

ahogy a tervek végrehajtásának jogi, pénzügyi, ellenőrzési stb. rendszere is. 

2.2.3. Az eszközök pluralizálódása 

Ahogy a területfejlesztés céljai, horizontja bővül, differenciálódik, úgy gazdagodott az eszközrendszer is, 

párhuzamosan a területfejlesztési politika intézményrendszerének pluralizálódásával és decentralizálódásával. 

Különösen a gazdaságfejlesztési szükségletek árnyalták az eszközöket, szerepet biztosítva az államnak és az 

önkormányzatoknak a foglalkoztatáspolitika, kutatás-fejlesztés, marketing (különösen térségmarketing), egyéb 

gazdasági szolgáltatások, tanácsadás, képzés stb. terén. Mára tehát a regionális politika átfogó jellegű 

közpolitika, amelyik nem elszigetelten, hanem más ágazatok eszközeivel együttesen érvényesül, áthatja az 

infrastruktúra-fejlesztést, a környezetvédelmet, a településhálózat formálását, a rendezési tervezést, a gazdaság 

és foglalkoztatáspolitikát stb. 
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A regionális politika fejlődési útjának főbb jellemzőit tehát az alábbi folyamatban jelölhetjük meg: 

– Átalakul az akciózó, utólagosan beavatkozó krízis menedzsmentből a hosszú távú, átfogó közpolitikává. 

– Térben kiterjed az elemi településtől és a nemzeti viszonylattól a régió és az Európai Unió léptékéig, 

többszintű rendszerré. 

– Kibővül az eszközrendszer a központi állami támogatásoktól a helyi erőforrásokra épülő és azokat bevonó 

átfogó gazdasági, társadalmi, környezeti programozásig. 

3. AZ EURÓPAI UNIÓ REGIONÁLIS POLITIKÁJA 

3.1. Az uniós regionális politikai ciklusok főbb jellemzői 

A regionális politika hosszú ideig elsősorban nemzeti szintű politika volt. Az Európai Unió azonban felismerte a 

regionális különbségek negatív hatását a kontinens versenyképességére és az integráció elmélyítésére. A 

regionális politikában bekövetkezett fordulat szervezeti következménye volt az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap létrehozása 1975-ben. Hosszú idő telt el addig, amíg a közösségi politikák között a strukturális, vagy 

regionális alapok elérték jelenlegi nagyságrendjüket, jelentőségüket. 

A Longton Heritage Project, Stoke-on-Trent – A Európai Regionális Fejlesztési Alap egyik kiemelt 

projektje 

 

Forrás: Longton 

1988 óta a közösségi kiadásokon belül a területfejlesztési támogatások nagyarányú növekedése tapasztalható, 

már elérte, illetve meghaladta az uniós költségvetés egyharmadát. Az Európai Unió regionális politikája az 

elmúlt évtizedben jelentős változásokon ment keresztül. A Strukturális Alapok elnevezés alá sorolt alapok közül 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) általában termelő beruházásokat, infrastruktúrafejlesztést, a 

belső potenciál erősítését célzó programokat és un. kísérleti projekteket támogat. Az Európai Szociális Alap 

(ESA) képzéseket, szociális célú vállalkozásalapításokat, szociális infrastruktúra-fejlesztéseket, 

közösségfejlesztést, az Európai Mezőgazdasági Tanácsadási és Garancia Alap (EAGGF) tanácsadási része és a 

Halászati Tanácsadási Pénzügyi Eszközök alapja pedig rurális fejlesztéseket, az agrár- és a halászati ágazat 

korszerűsítését és diverzifikációját támogatja. 

A legfontosabb regionális politikai eszköznek tekinthető Strukturális Alapok reformjára több szakaszban került 

sor, lényegében az egyes programozási ciklusokat megelőző európai tanácsi rendeletek és irányelvek 

formájában: 

a./ 

Az 1988. évi reform a regionális politikai eszközök hatékonyabb összehangolását, az erőforrások legsúlyosabb 

szerkezeti problémákra való összpontosítását tűzte ki célul. A reform során az alábbi szervezési elvek váltak a 

regionális politikai meghatározó tényezőivé (később részletesen elemezzük az elveket): 

• Szubszidiaritás és decentralizáció (a területi döntéshozók önállósága belső erőforrásaik és a nemzeti stratégia 

összehangolásában); 

• Partnerség (a különböző ágazatok és szektorok, valamint szintek intézményes koordinálása); 

• Programozás (a korábbi projekt szemlélet helyett alulról építkező stratégiai és operatív tervezés); 

• Koncentráció és addicionalitás (a fejlesztési célok és támogatandó területek pontos körülhatárolása, külső 

erőforrások bevonása). 

A Strukturális Alapokra vonatkozó keretszabályozásban hat célkitűzést, célcsoportot határoztak meg: 

1. A társadalmi-gazdasági fejlődésben elmaradt régiók fejlesztése 

2. A strukturális válságban lévő régiók szerkezetváltása. 
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3. A hosszú távú munkanélküliség leküzdése és a fiatalok integrálása a munkaerő piacon. 

4. A munkaerő-piaci alkalmazkodás elősegítése. 

5. A mezőgazdasági és halászati struktúrák átalakulásának felgyorsítása. 

6. A vidéki körzetek fejlődésének elősegítése. 

A fenti célterületek közül az 1, 2, és 5b célok támogatása történt regionális metszetben, azaz a rászorultnak 

minősülő régiókban. Az 1988. évi reform után a Strukturális Alapokból támogatható régiók 

kedvezményezettségét sajátos kritériumok segítségével állapították meg. Fontos megemlíteni, hogy az EU 

tagállamainak régióit egy ötfokozatú statisztikai számbavételi rendszerben (un. NUTS-rendszer) hasonlították 

össze az Európai Unió Statisztikai Hivatala (Eurostat) által összeállított statisztikai jelzőrendszer alapján. A 

NUTS rendszer elemei voltak kezdetben: település, kisebb térség, városi körzet, megye, régió, nagyrégió vagy 

ország (NUTS I-V). Az Unió tagállamai maguk döntöttek arról, hogy területüket ebben a rendszerben hogyan 

tagolják. Ennek eredményeképpen az azonos szintű NUTS régiók mérete között is jelentős nagyságrendi 

eltérések voltak, később sor került a rendszer módosítására. 

b. / 

A Strukturális Alapok második reformját a Maastrichti Szerződés indította meg, amelyik a gazdasági és 

társadalmi kohéziót kulcselemmé nyilvánította, ennek érdekében a szegényebb tagállamok (Írország, 

Görögország, Spanyolország, Portugália) számára létrehozta a Kohéziós Alapot, amely elsősorban nagyobb 

jelentőségű infrastrukturális (különösen közlekedési) és környezetvédelmi programokat finanszíroz, az un. 

kohéziós országok egész területén. Kohéziós támogatásra kezdetben Görögország, Spanyolország, Írország és 

Portugália volt jogosult, miután itt nem érte el a GDP az uniós átlag 90%-át. A strukturális célú források 

előirányzata az 1994–1999 közötti időszak költségvetésében 33,7%-ra emelkedett. A második 

reformprogramban a hozzáférhetőség kritériumai nem változtak, az igazgatási eljárás szabályai azonban igen, a 

tagállamok kompetenciája nőtt a Bizottsághoz képest. A 90-es évtized közepén az Ausztriával, Finnországgal és 

Svédországgal kibővült EU újrafogalmazta a támogatandó térségek körét, és jóváhagyták, értékelték az új 

támogatási területek fejlesztési programjait. 

c. / 

Az Európai Tanács 1999-ben kibocsátotta a Strukturális Alapokat (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai 

Szociális Alap) szabályozó új rendeleteket, amelyek a célok és az eljárás tekintetében is hozott változásokat. A 

korábbi hat célterület helyébe 2000-től három célterület lépett, melyek közül 

– az első célterület (konvergencia) változatlanul a fejlődésben elmaradott régiók fejlesztésének és strukturális 

alkalmazkodásának támogatását szolgálja, elsőrendűen munkahelyek teremtésével, azokban a NUTS 2 szintű 

régiókban, ahol a GDP nem éri el az uniós átlag 75%-át, 

– a második célterület a regionális versenyképesség és foglalkoztatás, amire az összes többi régió jogosult, 

– a harmadik célterület pedig a határ menti régiók területi együttműködését szolgálja. 

Ennek a programozási periódusnak sajátja, hogy a vidékfejlesztés finanszírozása összekapcsolódott a közös 

agrárpolitikával, illetve ekkor kellett megbirkózni a bővítéssel, ami a regionális politika számára legnagyobb 

kihívás volt, tekintettel arra, hogy az új tagországok régióinak túlnyomó többsége konvergencia státuszú, sokkal 

alacsonyabb fejlettségi szinten, mint a korábbi tagországok fejletlen régiói. Ebben a periódusban a döntési 

mechanizmus legfontosabb változása az un. osztott felelősség, ami ténylegesen a tagállami kormányzatok 

megerősödését, s a Bizottság közvetlen döntési kompetenciáinak csökkenését jelentette a Strukturális Alapok 

felhasználásában. 

A NUTS rendszer módosítására 2003-ban került sor, csökkentve a NUTS egységek számát háromra, rögzítve a 

nagyságrendeket és a lehatárolás alapvető szabályait. Erre nem csak a statisztikai adatszolgáltatás és 

összehasonlíthatóság érdekében volt szükség, hanem azért is, mert korábban a NUTS 2 régiók számának, 

határainak változtatásával a tagállamok igyekeztek minél több támogatható régiót „kreálni‖. A vonatkozó 

rendelet szerint a három NUTS egységből a NUTS 2 egységek méretét 800 ezer és 3 millió között limitálja, de 

továbbra is lehetőséget ad indokolt esetben az eltérésekre. A rendelet arra is kitér, hogy ezeknek az egységeknek 

nem kell feltétlenül önkormányzati tartalommal, státusszal rendelkeznie, tehát a nemzeti közigazgatási 

tradíciókat nem kívánja az unió figyelmen kívül hagyni. Jelenleg 268 NUTS 2 régió van a 27 tagállamban. 
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d. / 

A 2007-ben indult következő programozási ciklus a célokban nem hozott változásokat, de még inkább erősödött 

az un. „lisszabonizáció‖, tehát a versenypolitikai célok expanziója a „klasszikus‖ konvergencia rovására, illetve 

a városok, mint a regionális fejlődés hajtóerőinek szerepe. A kohéziós politikai ciklus szlogenje is ezt jelzi: 

Több növekedést és munkahelyet minden régió és város számára! A Közösségi Stratégia Iránymutatások 2007-

2013 (Community Strategic Guidelines) által definiált integrált felfogás, a növekedési stratégiák integrálására 

szólít fel, a regionális és helyi szinten is a regionális sajátságok figyelembe vétele mellet. Ez a megközelítés 

biztosítja, hogy minden szektor a társadalomi és gazdasági fejlődés víziójába illeszkedve fejlődjön, ne pedig 

izolált módon a tagállamok határain belül. E célból területi hatásokkal bíró közpolitikákat jobban össze kell 

hangolni, különösen a gazdasági, társadalmi és környezeti szférában. Az egyes célok (konvergencia, 

versenyképesség, területi együttműködés) mögötti prioritások erősen a gazdasági versenyképesség 

(infrastrukturális, kutatási, közlekedési, telekommunikációs, környezeti) feltételeit célozzák meg, bár a teljes 

forrás túlnyomó többsége (81 %) a konvergencia régiók számára áll rendelkezésre. A fejlesztési célokat mintegy 

423 operatív programban és 900 ún. nagyprojektben fogalmazták meg a tagállamok. A ciklus újítása, hogy a 

támogatások mellett speciális banki pénzügyi konstrukciók szolgálják a nagyberuházások, a városok integrált 

programjainak és a kkv-k fejlesztéseinek finanszírozását (JASPERS, JEREMIE, JESSICA). Már ebben a 

programozási periódusban nagyobb figyelem irányult a városokra és a városok integráltabb fejlesztésére, 

e / 

Ugyan az új, 2014-gyel induló programozási periódust megalapozó dokumentumok még nem véglegeződtek, 

mégis több vonatkozásban lehet bizonyos változásokat érzékelni. 2007-ben a Bizottság által kiadott Zöld könyv 

a területi kohézióról, és annak széleskörű vitája arra enged következtetni, hogy több oldalról is megkérdőjelezik, 

ill. megbontják a jelenlegi EU kohéziós politika konzisztenciáját. E politika jelenleg a kevésbé fejlett régiók 

felzárkóztatására koncentrál, erre fordítja – a „Konvergencia cél‖ keretében a strukturális és kohéziós alapok 81 

százalékát. A szándékok nyilvánvalóak: a felzárkóztatás mellett vagy helyett olyan célok megjelölése, amelyek 

megváltoztatják ezeket az arányokat. A versenypolitikai célok előretörése a kohézióval szemben nyilvánvalóan 

kiolvasható az Europe 2020 c. dokumentumból, ami az új Lisszabon stratégiának tekinthető már a 2008-ban 

kibontakozott válságra is reagálva. A dokumentum egyértelműen úgy fogja fel a kohéziós politikát, mint 

alapvető eszközt a kontinens, a tagországok és régiók „okos, fenntartható és befogadó‖ növekedése számára. A 

prioritások, zászlóshajók megfogalmazása azonban már megfeledkezik a felzárkóztatási elemekről, s a kohézió 

elsősorban a szegénység és munkanélküliség elleni küzdelemben köszön vissza. 

A területi kohézió, a jövőbeni uniós regionális politika kérdéskörében zajló vitára fontos hatást gyakorolt az un. 

Barca-jelentés, amely bevezette a „place- based‖ megközelítés fogalmát. Az olasz szakember, aki a Bizottság 

megbízásából foglalkozott a kohéziós politika jövőjéből, azt hangsúlyozza, hogy a jelenlegi ágazati jellegű 

közösségi politikákat fel, kell hogy váltsa egy területi szemléletű, integrált politika, amelyik képes a közösségi 

célokat a konkrét térség, hely sajátosságainak megfelelően megjeleníteni. E megközelítés lényegében érinti a 

jelenlegi bizottsági (főigazgatósági) kompetenciákat és a tagállami kormányzatokat, valamint a teljes 

struktúrapolitika forrásrendszer belső arányait, ezért nem ígérkezik könnyűnek az érvényesítése. Kétségtelen, 

hogy ennek ellenére a place-based szemlélet és fogalom igen népszerű a legújabb uniós dokumentumok 

szövegeiben. 

3.2. Az uniós kohéziós politikai irányok a jelenlegi szabályozás 
alapján 

Az uniós szabályozás egyik szintje az eljárások, szervezetek pontos szabályozási tanácsi rendeletben, míg az un. 

stratégiai iránymutatások jelölik ki a kohéziós politika fő irányait, elveit. A 2007-2013-as időszakra szóló 

iránymutatásokat a Bizottság 2005-ben fogadta el. E dokumentum alapján foglaljuk össze a legfontosabb 

irányokat, melyek mindegyike erőteljesen a lisszaboni célok megvalósítását szolgálja. 

3.2.1. Központosítás (koncentráció) 

A kohéziós politika forrásainak koncentrált felhasználását egyrészt tematikai, másrészt földrajzi értelemben vett 

összpontosításként kell értelmezni. 

Az irányelvek a következőképpen fogalmaz: „A gazdasági teljesítmény növekedése mindenekelőtt két fő 

hajtóerőből áll: a foglalkoztatásból és a termelékenységi növekedésből. Ezek szorosan kapcsolódnak 

egymáshoz, és egyidejűleg kell őket fellendíteni a lehető legnagyobb hatás elérése érdekében. A 2007 és 2013 
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közötti időszak nemzeti és regionális fejlesztési programjai keretein belül a fenntartható fejlődés útjának 

előmozdítása és a tudásalapú társadalom versenyképességének megerősítése érdekében elkerülhetetlen, hogy a 

forrásokat az alapvető infrastruktúrákra, a humán erőforrásra, a kutatásra és innovációra központosítsuk, 

ideértve az információs és kommunikációs technológiákhoz (IKT-k) való hozzáférést és azok stratégiai 

alkalmazását. Materiális és immateriális javakra egyaránt szükség van. …. Az egyes tagállamoknak és 

régióknak meg találniuk a politikák saját fejlődésük számára megfelelő együttesét, figyelembe véve saját egyéni 

gazdasági, szociális, környezeti, kulturális és intézményi adottságaikat. Mindazonáltal, míg a politikák ezen 

együttese változhat a tartalomnak megfelelően, a központosítást oly módon kell a programok és projektek 

szintjén biztosítani, hogy csak azokat az elemeket vonják be, amelyek hozzájárulhatnak a növekedési és 

foglalkoztatási agendához. Ez lesz az a vezérlő elv, amelyet a Bizottság a különböző nemzeti és regionális 

programok tárgyalásakor alkalmazni fog.‖ 

A tematikai koncentráció az alábbi három célkitűzés követésében jelenik meg (hasonlóképpen a korábbi 

programozási ciklushoz) 

3.2.1.1. a. Konvergencia 

A konvergencia-célkitűzés alapján a kohéziós politikák támogatására jogosult régiók és tagállamok számára 

alapvető fontosságú célkitűzés lesz, hogy serkentsék a növekedési képességet annak érdekében, hogy magas 

növekedési arányt érjenek el és tartsanak fenn. Erre a célkitűzésre a kibővült Unióban tapasztalható 

egyenlőtlenségek példa nélkül álló megnövekedése, a csökkentésükhöz szükséges jövőbeli erőfeszítések hosszú 

távú jellege, továbbá a teljes Unió versenyképességéhez való hozzájárulás fényében kell tekinteni. 

3.2.1.2. b. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás 

A regionális, a versenyképességre és foglalkoztatásra irányuló célkitűzés arra irányul, hogy a gazdasági 

változást előzetesen felismerjék és elősegítsék azáltal, hogy 

– fejlesztik az EU-régiók versenyképességét és vonzerejét a tudásalapú gazdaságba, a vállalkozói szellem 

kialakításába, a kutatásba, az egyetemek és vállalkozások közötti együttműködésbe és az innovációba történő 

beruházásokkal; 

– továbbá fejlesztik a közlekedési és távközlési infrastruktúrát, az energia- és egészségügyet; a 

környezetvédelmet és a kockázat-megelőzést; 

– a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességét; megerősítik a munkaerő-piaci részvételt, és 

előmozdítják a társadalmi integrációt és a fenntartható közösségeket. 

3.2.1.3. c. Európai területi együttműködés 

Az új együttműködési célkitűzés arra irányul, hogy az Unió területének erőteljesebb integrációját mozdítsa elő 

annak minden dimenziójában. Mialatt ezt megvalósítja, a kohéziós politika támogatásban részesíti az Unió 

területének kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését a makro régiók szintjén, továbbá a határokon átnyúló 

együttműködés és a legjobb gyakorlatok egymás közötti átadása segítségével csökkenti a „határok miatt fellépő 

hatásokat". A határon átnyúló határmenti, euroregionális és transznacionális együttműködések számára új 

intézményi keretek létrehozására került sor, az un. európai területi együttműködési csoportosulások (EGTC) 

formájában. 

„A fentiek és a növekedést és a foglalkoztatást célul kitűző, megújított lisszaboni stratégia fényében a kohéziós 

politika által társfinanszírozott programoknak törekedniük kell arra, hogy a forrásokat a következő három 

prioritásra fordítsák: 

– a tagállamok, régiók és nagyvárosok vonzerejének növelése az elérhetőség javításával, a szolgáltatások 

megfelelő minőségének és szintjének biztosításával, valamint környezeti potenciáljuk megőrzésével, 

– az innováció és a vállalkozói szellem, továbbá a tudásalapú gazdaság növekedésének a kutatási és innovációs 

képességekkel - ideértve az új információs és kommunikációs technológiákkal - történő ösztönzése, valamint 

– több és jobb munkahely oly módon történő megteremtése, hogy több embert vonzanak a foglalkoztatás vagy a 

vállalkozói tevékenység körébe, valamint fejlesztik a munkavállalók és a vállalkozások 

alkalmazkodóképességét, és növelik a humán erőforrásba történő beruházásokat. 
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3.2.2. A nagyvárosok hozzájárulása a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz 

Új eleme a jelenlegi ciklus kohéziós politikájának a városi térségekre irányuló nagyobb figyelem, ami szintén a 

versenyképességei célok dominanciájára utal. „A városi térségekben a figyelemnek a versenyképesség 

növelésére (csoportokba rendezés és hálózatépítés útján), továbbá a gazdaságilag legerősebb nagyvárosok és a 

városi hálózat többi része közötti kiegyensúlyozottabb fejlődés elérésére kellene irányulnia. 

Fel kellene mérni a városi térségek jellemző problémáit, mint például a társadalmi kirekesztést, a magas és 

emelkedő bűnelkövetési arányokat, valamint a lepusztult városi térségekben tapasztalható életminőség általános 

romlását. Általánosságban véve a támogatásnak azon részvételt elősegítő és integrált stratégiák fejlesztésére 

kellene összpontosulnia, amelyek képesek a városi agglomerációkra hatást gyakorló, rendszeresen előforduló 

gazdasági, környezeti és szociális problémák kezelésére.‖ 

3.2.3. Igazgatási kapacitások javítása 

Az irányelvek kitér a tagországok igazgatási rendszereinek továbbfejlesztésére is: „A strukturális és kohéziós 

alapok irányításán túl a közigazgatás és a közszolgáltatások eredményes igazgatási kapacitása, az ún. intelligens 

igazgatás alapvető követelmény a gazdasági növekedés és foglalkoztatás számára. Így a megújított lisszaboni 

stratégiának megfelelően, amely a helyesebb jogalkotásra, a politikák megfelelőbb kialakítására és 

megvalósítására annak érdekében szólít fel, hogy létrejöjjenek a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés 

feltételei, az alapok minden területi szinten támogatásban részesítik majd a közigazgatási és közszolgáltatások 

humántőke-beruházásait. A Strukturális Alapok fontos szerepet játszhatnak a politikák eredményes 

kialakításának és végrehajtásának támogatásában, amely felöleli az összes részvevőt a területek széles köre 

tekintetében. 

Következésképpen a konvergencia-célkitűzés alapján a tagállamokat felkérik, hogy építsék ki a megfelelő 

közigazgatási és közszolgáltató szerveket nemzeti, regionális és helyi szinten,… végezzenek átfogó elemzést az 

igazgatási kapacitás számára legtöbb támogatást igénylő politikai területek azonosítása érdekében. A beruházást 

azokra a politikai területekre kellene összpontosítani, ahol a legnagyobb akadályok állnak a társadalmi-

gazdasági fejlődés útjában, valamint ahol az igazgatási reformok alapvető alkotóelemei tekintetében szintén 

beruházásra van szükség. A tagállamoknak biztosítaniuk kellene, hogy a közigazgatás terén a hatékonyság és az 

átláthatóság növelésére és a közszolgáltatások korszerűsítésére irányuló igénnyel megfelelő módon 

foglalkoznak. Különösen a következőkre irányuló intézkedéseket kellene figyelembe venniük: 

– A helyes politika- és programtervezés támogatása, felügyelet, értékelés és hatásvizsgálat tanulmányok, 

statisztikák, szakértői szemle útján, valamint előrelátás és támogatás a tárcaközi koordináció számára és 

párbeszéd a megfelelő köz- és magántestületek között. 

– A kapacitásépítés fokozása a politikák és programok levezetésében, beleértve az esetleges bűnelkövetési 

lehetőségek előzetes kontrollját és a jogszabályok végrehajtására kiterjedő figyelmet,…. például a vezetői és 

személyzeti képzéseken, valamint az alapvető fontosságú szolgáltatások, hatóságok és a társadalmi-gazdasági 

részvevők egyedi támogatásán keresztül.‖ 

3.3. A kohéziós politikai támogatási alapelvek a hatályos tanácsi 
rendelet alapján 

A tanácsi rendelet, amelyet 2004-ben fogadtak el, összefoglalja az alapokra vonatkozó közös szabályokat. 

Ezekből emeljük ki azokat, amelyek a már 1988 óta érvényesülő alapelveket bontják ki, kiemelve, hogy 

mindegyik szabály, illetve elv lényegében az uniós kohéziós politika hatékonyságát kívánja biztosítani, s ezzel a 

támogatásokkal kevésbé érintett tagországok (nettó befizetők) azon érvelését tompítani, miszerint a kohéziós 

politikai célok nem indokolnak európai uniós szintű beavatkozást, s nem érik el a kívánt konvergencia hatást. 

3.3.1. a. Földrajzi és tematikai koncentráció 

A koncentráció elve általában azt jelenti, hogy a támogatásokat nem szabad sem a célok sem a 

kedvezményezettek szempontjából szétaprózni, hanem el kell érni a forráselosztásban a hatékonyságot biztosító 

léptéket. A tematikai koncentráció a három, már ismertetett tematikus cél kijelölését jelenti. A földrajzi 

koncentráció szerint a támogatásokat a leginkább rászoruló térségek felzárkóztatására kell fordítani. Ezt a 

földrajzi koncentrációt a NUTS rendszer segíti, miután alapja a támogatható területek lehatárolásának. 
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– A rendelet megfogalmazása szerint a „Konvergencia" célkitűzés szerint a Strukturális Alapokból támogatásra 

jogosult régiók a NUTS2 szintnek, felelnek meg, és amelyek esetében a vásárlőerő-paritásban mért egy főre jutó 

bruttó nemzeti termék (GDP), amelyet a legutóbbi három évre vonatkozó közösségi adatok alapján számolnak 

ki, nem éri el a közösségi átlag 75%-át. 

– Azok a tagállamok jogosultak a Kohéziós Alap támogatására, amelyek esetében a vásárlóerő-paritásban mért 

bruttó nemzeti jövedelem (GNI), amelyet a legutóbbi három évre vonatkozó közösségi adatok alapján 

számolnak ki, nem éri el a közösségi átlag 90%-át, és amelyek rendelkeznek a gazdasági konvergencia feltételek 

megvalósítására irányuló programmal.‖ 

– „A „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás" célkitűzés szerint a konvergencia címén támogatásra nem 

jogosult területek részesülhetnek. 

A nemzeti stratégiai referenciakeret benyújtásakor valamennyi érintett tagállam feltünteti a NUTS1. vagy 

NUTS2 régiót, amelynek tekintetében programot nyújt be az ERFA-ból történő finanszírozásra. 

2006-ban az 1. Célkitűzés által érintett NUTS2. szintű régiók, amelyeket a jelenlegi rendelet konvergencia 

szintjén már nem említ, jogosultak a Strukturális Alapokból történő egyedi és transznacionális támogatásra.‖ 

„A határokon átnyúló együttműködés céljából, a támogatásra jogosult területek a Közösség NUTS3. szintű, a 

belső és egyes külső szárazföldi határok mentén fekvő régiói, és a Közösség egyes NUTS3. szintű, a tengeri 

határok mentén fekvő, áltagban legfeljebb 150 km távolságra található régiói, figyelembe véve a lehetséges 

kiigazításokat, amelyek az együttműködés során biztosítják az összhangot és a folyamatosságot.‖ 

3.3.2. b. Együttműködés (partnerség) 

„Az alapokból nyújtott támogatásról a Bizottság határoz a Bizottság és a tagállam közötti a szoros partneri 

viszony, a továbbiakban: partnerség, keretében. A tagállam az érvényben lévő nemzeti szabályozásokkal és 

gyakorlatokkal összhangban partnerséget alakít ki az általa kijelölt hatóságokkal vagy szervekkel, azaz: 

– az illetékes regionális, helyi, városi vagy más hatóságokkal; 

– a gazdasági és társadalmi partnerekkel; 

– minden egyéb megfelelő szervezettel, amely a civil társadalmat, a környezetvédelmi partnereket, a nem 

kormányzati szervezeteket, illetve azokat a szervezeteket képviseli, amelyek felelősek a nők és férfiak közötti 

egyenlőség előmozdításáért. 

Minden tagállam nemzeti, regionális és helyi szinten, illetve a gazdasági, a társadalmi és egyéb szférákban, 

kijelöli legreprezentatívabb partnereit, a továbbiakban: a partnerek. A tagállam biztosítja valamennyi megfelelő 

szerv átfogó és hatékony közreműködését, a nemzeti szabályozással és gyakorlattal összhangban, figyelembe 

véve a nők és férfiak közötti egyenlőség és a fenntartható fejlődés -utóbbinak a környezet védelmére és javításra 

vonatkozó követelmények integrációja által történő - támogatásának szükségességét. 

Az együttműködést a megfelelő intézményi és pénzügyi joghatósággal, illetve jogi 

hatáskörrel összhangban kell folytatni minden partnercsoportban. Az együttműködés érinti a nemzeti stratégiai 

referenciakeret kidolgozását és felügyeletét, illetve az operatív programok kidolgozását, végrehajtását, 

felügyeletét és értékelését. A tagállamok bevonnak minden megfelelő partnert, különösen a régiókat, a 

különböző programozási szakaszokba az egyes szakaszok tekintetében megállapított határidőn belül. 

A Bizottság minden évben európai szinten konzultál a társadalmi partnereket 

képviselő szervezetekkel az alapokból nyújtott támogatásról.‖ 

3.3.3. c. Kiegészítő jelleg, összhang és megfelelés 

Az uniós kohéziós politika mindig csak kiegészíti, hozzájárul a nemzeti fejlesztési célokhoz (szubszidiaritás), 

amelyek viszont összhangban kell, hogy legyenek a közösségi célokkal. 

„Az alapok által biztosított támogatás kiegészíti a nemzeti, regionális és helyi intézkedéseket, beépítve azokat a 

közösségi prioritásokba. A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy az alapok és a tagállamok által biztosított 
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támogatás összhangban van a Közösség tevékenységeivel, politikáival és prioritásaival. Ezt az összhangot 

különösen a közösségi stratégiai iránymutatások 

jelzik a nemzeti stratégiai referenciakeretben és az operatív programokban.‖ 

3.3.4. d. Programozás 

Az uniós források felhasználása szigorúan előre tervezett formában történik. A tanácsi rendelet először azt 

állapítja meg, hogy „Az alapok célkitűzéseit egy többéves programozási rendszer keretében kell megvalósítani, 

amely magában foglalja a prioritásokat, illetve egy több szakaszban megszervezett irányítási folyamatot, 

döntéshozatalt és finanszírozást.‖ 

„A tagállamokban az alapok a nemzeti stratégiai referenciakereten belül operatív 

programok formájában fejtik ki tevékenységüket. Minden operatív program egy, 

2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozik. A Bizottság és a 

tagállam ellenkező értelmű megállapodása hiányában egy operatív program a három célkitűzés közül csak egyre 

vonatkozhat.‖ 

A rendelet pontosan szabályozza a programozás szintjeit, a programok tartalmát, elfogadásának rendjét: 

„A Tanács közösségi szintű, a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló stratégiai iránymutatásokat hoz 

létre, amelyek meghatározzák az alapok beavatkozásához szükséges kereteket.‖ 

„A tagállamok nemzeti stratégiai referenciakeretet nyújtanak be, amely biztosítja, 

hogy a közösségi strukturális támogatást a közösségi iránymutatásokkal összhangban 

használják fel, és meghatározza az egyrészről a közösségi prioritások, másrészről a 

fenntartható fejlődés elősegítését célzó nemzeti és regionális prioritások, valamint a 

nemzeti foglalkoztatási cselekvési terv közötti kapcsolatot.‖ 

Az operatív programokat a tagállam vagy a tagállam által kijelölt hatóság állítja 

össze, szoros együttműködésben a rendeletben említett partnerekkel. A Bizottság értékeli a javasolt operatív 

programot, hogy az hozzájárul-e a nemzeti stratégiai referenciakeret céljaihoz és prioritásaihoz és a közösségi 

stratégiai iránymutatásokhoz, ha nem, felkéri a tagállamot a javasolt program ennek megfelelő felülvizsgálatára. 

„A tagállam vagy a Bizottság kezdeményezésére, és a monitoring bizottság által jóváhagyásuk után az operatív 

programokat újra megvizsgálják, és jelentősebb társadalmi-gazdasági változásokat követően, illetve a közösségi 

prioritások nagyobb mértékben vagy eltérő módon történő figyelembevétele céljából szükség esetén a 

programozási időszak hátralévő része tekintetében módosítják, különösen a Tanács következtetéseinek 

fényében.‖ 

3.3.5. e. Monitoring, értékelés 

Ugyancsak az alapok felhasználásának hatékonyságát szolgálja, hogy a programozási ciklusban folyamatosan 

figyelemmel kísérik (monitoring) a végrehajtást, erre szolgálnak a monitoring bizottságok illetve a tagállami és 

bizottsági ellenőrzés, továbbá időről-időre értékelik az eredményeket. 

A rendelet szerinti szabályok mutatják, hogy éppen az ellenőrzéstekintetében részletezőbb és szigorúbb az uniós 

szintű szabályozás: „Az operatív programok tagállamok által létrehozott irányító és ellenőrző rendszerei 

biztosítják a következőket: 

– az irányításban és ellenőrzésben érintett szervek funkcióinak egyértelmű meghatározása és az egyes szerveken 

belüli funkciók átlátható kiosztása; 

– a funkciók egyértelmű szétválasztása az irányításban, a kiadások igazolásában 
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és az ellenőrzésben érintett szervek között és az említett funkciók 

szétválasztása az egyes szerveken belül; 

– minden szerv részére a rá osztott funkciók ellátásához szükséges megfelelő 

erőforrások; 

– hatékony belső ellenőrzési intézkedések; 

– megbízható számviteli, ellenőrző és pénzügyi beszámolási rendszerek számítógépes formában; 

– hatékony beszámolási és ellenőrző rendszerek, amennyiben a feladatok 

végrehajtását átruházzák; 

– eljárási kézikönyvek megléte a végrehajtandó funkciókhoz; 

– hatékony intézkedések, a rendszer helyes működésének ellenőrzésére; 

– megfelelő ellenőrzési nyomvonalat biztosító rendszerek és eljárások; 

– beszámolási és ellenőrző eljárások a szabálytalanságok esetére és a jogosulatlanul kifizetett összegek 

visszatérítésére.‖ 

A rendelet szerint a tagállamok éves jelentést készítenek, ezek alapján a bizottság is éves jelentés készít a tanács, 

az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága részére. 

A Közösségi szerződés maga tartalmazza az. ún. kohéziós jelentés (vö. melléklet) elkészítésének bizottsági 

kötelezettségét, amely tartalmazza különösen a következőket: 

– „feljegyzés a gazdasági és társadalmi kohézió terén történt előrehaladásról, beleértve a régiók szociális-

gazdasági helyzetét és fejlődését, valamint a közösségi prioritások integrációját; 

– feljegyzés az alapok, az EBB és más pénzügyi eszközök szerepéről, valamint más közösségi és nemzeti 

politikák hatásáról az elért előrehaladásra. 

A jelentés szükség esetén tartalmazza a gazdasági és szociális kohézió erősítése céljából elfogadandó közösségi 

intézkedésekre és politikákra vonatkozó esetleges javaslatokat. Szükség esetén javaslatot tesz emellett a 

kohézióról szóló stratégiai iránymutatásokban az új közösségi politikai kezdeményezésekhez kapcsolódó 

esetleges kiigazításokra.‖ 

A kohéziós jelentések (eddig 5 készült) alapjául szolgálnak a következő programozási időszak kohéziós politikai 

céljainak megalapozására. 

Az értékelés megtörténik a programozáshoz kapcsolódóan is. A rendelet szerint: „A Közösség stratégiai 

iránymutatásai, a nemzeti stratégiai referenciakeret és az operatív programok értékelés tárgyát képezik. Az 

értékelések az alapokból származó támogatás és az operatív programok végrehajtása minőségének, 

hatékonyságának és következetességének javítására irányulnak. Céljuk emellett ezek hatásának értékelése a 

Közösség stratégiai célkitűzései, a Szerződés 158. cikke és az érintett régiókat vagy tagállamokat érintő egyedi 

strukturális problémák tekintetében, figyelembe véve ugyanakkor a fenntartható fejlődés és a vonatkozó 

közösségi jogszabályok követelményeit a környezetvédelmi hatással és a stratégiai környezeti értékeléssel 

kapcsolatban. 

Az értékelés lehet stratégiai jellegű annak érdekében, hogy megvizsgálja egy program vagy programcsoport 

alakulását a közösségi és nemzeti prioritások viszonylatában. Lehet operatív jellegű, ekkor célja egy operatív 

program felügyeletének támogatása. Az értékeléseket a programozási időszak előtt, alatt és után végzik. 

Az értékelési tevékenységeket az esetnek megfelelően a tagállam vagy a Bizottság felelősségi körében szervezik 

meg, az arányosság elvével összhangban és a tagállam és a Bizottság közötti partnerség alapján. Az 

értékeléseket független szakértők végzik. Az eredményeket általában nyilvánosságra hozzák. Az értékeléseket a 

technikai segítségnyújtásra szánt költségvetésből finanszírozzák. 



 A REGIONÁLIS POLITIKA 

EURÓPAI ÉS HAZAI 

SAJÁTOSSÁGAI 

 

 165  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.3.6. f. Addicionalitás 

Ez az elv lényegében azt szolgálja, hogy az uniós és a nemzeti fejlesztéspolitika között minél nagyobb legyen az 

összhang, hiszen az elv segítségével az Unió jelentős hatást gyakorol a nemzeti források felhasználására is. 

„A Strukturális Alapokból származó hozzájárulások nem helyettesítik a tagállam 

közkiadásait vagy az annak megfelelő strukturális kiadásokat. 

– A „Konvergencia" célkitűzés által érintett régiók tekintetében a Bizottság és a tagállamok meghatározzák a 

közkiadások vagy az annak megfelelő strukturális kiadások azon szintjét, amelyet a tagállamoknak fenn kell 

tartani az érintett régiókban a programozási időszak folyamán. E kiadás mértékéről a tagállam és a Bizottság 

állapodik meg a nemzeti stratégiai referenciakeretben. 

– A kiadások szintjének legalább azonosnak kell lenni az előző programozási időszakra vonatkozó, reálértéken 

számított átlagos éves kiadásokkal. 

A kiadások meghatározásakor figyelembe kell venni azokat az általános makroökonómiai feltételeket, amelyek 

mellett a finanszírozást végrehajtják, továbbá figyelembe kell venni egyes különleges gazdasági helyzeteket, 

például a privatizációt vagy a tagállamok kivételes szintű közkiadásait vagy annak megfelelő strukturális 

kiadásait a korábbi programozási időszak során.‖ 

4. A REGIONÁLIS POLITIKA IRÁNYÍTÁSÁNAK FŐBB 
SZERVEZETI SAJÁTOSSÁGAI 

4.1. Az uniós regionális politika főbb intézményi jellemzői 

Az Európai Unió regionális politikája, illetve a nemzeti regionális politikák fejlődése jelentős kihívást 

jelentettek a nemzeti közigazgatási rendszerek formálódására strukturális, de különösen funkcionális 

értelemben, annak ellenére, hogy a nemzeti közigazgatásra vonatkozóan nincs az Európai Uniónak szabályozási 

kompetenciája. Az innováció szükségességét a regionális politika komplexitás igénye váltotta ki. Komplexitás 

alatt a hagyományos ágazati, s ehhez kapcsolódó hierarchikus, bürokratikus szemlélettel való szakítást értjük, 

ami helyére a komplex tervezés, a decentralizáció és a partnerség elvei léptek. A regionális politika (amelyik 

egyszerre kíván hatni a gazdaságra, infrastruktúrára, társadalomra, környezetre, életminőségre és 

versenyképességre) olyan közpolitika, amelyik nem fér el a közhatalmi igazgatási döntési és végrehajtási 

eszközrendszer keretei között, hanem alapvetően horizontális struktúrákban, a közhatalmi szektorból kilépve a 

magán és civil szektorral partnerségben, az ösztönző, rásegítő módszereket preferálva érvényesül. A regionális 

politika tehát átlépi a szektorális és ágazati határokat, hálózatokat épít, gyakran piaci módszereket vet be. 

A Strukturális Alapok felhasználásával kapcsolatos uniós szabályozás folyamatosan módosult, fejlődött annak 

érdekében, hogy a források a lehető legnagyobb hozzáadott értéket állítsák elő. Az idők folyamán a célok, 

lehatárolási kritériumok, tervezési előírások mellett egyre erőteljesebb figyelem irányult az alapok 

menedzselésére, adminisztrációjára. 

A Strukturális Alapok menedzselésére vonatkozó, lényegében keret jellegű szabályozás alapvető célja a 

decentralizáció, hatékonyság, átláthatóság növelése, a partnerség elmélyítése, a menedzsment és a 

forrásfelhasználás átláthatósága, elszámoltathatósága. Az előírások egy része direktnek tekinthető, többsége 

azonban tartalmi jellegű, ami azt jelenti, hogy a tagállam maga dönt, hogy milyen formában és eszközökkel tesz 

eleget ezeknek. 

A Strukturális Alapok által finanszírozott programok komplex menedzsmentjének kialakítása, működtetése a 

tagállam felelőssége. Az alapok működtetésében egyértelműen szét kell válnia a Bizottság, a tagállami 

menedzselő hatóság és a monitoring bizottság hatáskörének, felelősségének. Az osztott felelősség és a 

partnerség elve egyaránt az uniós kormányzás azon sémájába illeszkedik, amit többszintű kormányzásnak 

nevezünk. A többszintű kormányzás modellje szerint az uniós, tagállami kormányzati és regionális szint 

együttesen hozza a regionális politika végrehajtását szolgáló döntéseket. A többszintű kormányzás (multilevel-

governance) jelensége nem egyszerűen azt jelenti az unióban, hogy a régiók bekapcsolódnak a döntéshozási 

folyamatokba, hogy kiépült egy harmadik döntéshozási szint. A többszintű kormányzás alapvetően átalakítja a 

tradicionális vertikális döntési mechanizmusokat, helyette hálózatok és szövetségek szövetét hozza létre 

(Kohler-Koch 1996). 
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A tagállammal szemben megfogalmazott formai elvárások 

– menedzselő, irányító hatóság (mellette közreműködő szervezet) és 

– monitoring bizottság 

– kifizető és auditáló hatóság felállítása 

Tartalmi, minőségi elvárások (alapelvek) 

– Decentralizáció (a szubszidiaritás elvének érvényesítése, a régiók bevonása a nemzeti regionális politikai 

döntéshozásba) 

– Partnerség (szintek és szektorok között) 

– Átláthatóság, megbízhatóság (pénzügyi, tervezési, végrehajtási folyamatok nyomon kísérhetősége, 

monitorozása) 

– Nyilvánosság, társadalmi részvétel 

– Versenyképesség, rugalmasság 

– Hatékonyság (monitoring, kiértékelés) 

Ez utóbbi elvárások tekinthetőek talán a legfontosabbnak, hiszen nem egyszerűen formai, eljárási rendek 

másolásáról, szervezeti sémák átvételéről van szó, hanem az egész rendszer eredményességéről, 

versenyképességéről, amelynek a tétje az, hogy az adott ország, régió képes-e az alapok támogatásaihoz 

hozzájutni, s azt hatékonyan felhasználni. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a nemzetállami kormánynak nagy 

önállósága van abban, hogy a szabályozási keretek között milyen intézmény és eljárásrendszert működtet, az 

Európai Bizottság és egyéb intézmények elsősorban ellenőrző funkciót töltenek be. Az intézményrendszer 

kialakítása során, mint ahogy a programozásban és egyáltalán a Strukturális Alapok felhasználásában azonban 

érvényesíteni kell az európai regionális vagy kohéziós politika alapelveit. 

2000 óta a Strukturális Alapok irányításában a legfontosabb változás a kompetenciákban az osztott felelősség 

elve, ami még inkább teret enged a nemzeti sajátosságok érvényesülésének. A szabályozás ugyanis elsődlegesen 

a tagállamot teszi felelőssé a Bizottsággal szemben a Strukturális Alapok kezeléséért, a programok 

megtervezéséért és végrehajtásáért, a finanszírozás ellenőrzéséért. 

Ez a változás a Bizottságot jelentős operatív tehertől szabadította meg. A Bizottság feladata elsősorban a 

programok elfogadása, illetve a végrehajtás hatékonyságának értékelése. Természetesen az alapok 

menedzsmentjében megmarad az együttműködés szükségessége, de a tagállamok szerepe, a végrehajtás 

megszervezésében, finanszírozásában és ellenőrzésében gyakorolt önállósága lényegesen nőtt a korábbi 

időszakhoz képest. 

A Strukturális Alapok felhasználását szabályozó rendelet külön cím alatt foglalkozik az alapokból nyújtott 

segítség hatékonyságával. Ennek alapvető eszközeit 

– a monitoringban, 

– pénzügyi ellenőrzésben, 

– és az ex ante-mid-term és ex post értékelésben, 

– és az ún. teljesítmény tartalékban (performance reverse) jelöli meg. (A programozási periódus közepén a 

legsikeresebb programok további forrásokhoz juthatnak ebből a tartalékból, amely a nemzeti források 4%-a. Az 

új szabályozás szerint teljesítmény tartalékok nem csak az unió, hanem a tagállam szintjén is képezni kell) 

A monitoring bizottságok felügyelik a programok végrehajtását. A bizottság felállításakor a tagállam egyeztet a 

menedzselő hatósággal illetve a partnerekkel. A bizottság vezetője a tagállam vagy a menedzselő hatóság 

képviselője. A monitoring bizottság a program felett gyakorolt ellenőrzési jogok mellett javaslatot tehet a 

menedzselő hatóságnak is a végrehajtás módjának a korrigálásra, javítására. 
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4.2. A főbb irányítási elvek 

A Strukturális Alapok felhasználásának szabályozása, mint említettük, jórészt keretjelleggel történik. Éppen 

ezért van különösen nagy jelentősége az un. alapelveknek, amelyek kereteket jelölnek ki az intézményrendszer, 

a döntési mechanizmusok, a tervezés, finanszírozás számára egyrészt konkrét európai tanácsi rendeletekben és 

un. irányelvekben. Megjegyezzük, hogy vannak természetesen részletes és közvetlenül kötelező szabályok is, 

amelyek különösen az uniós támogatások pénzügyi rendjére, eljárásaira, ellenőrzésére, intézményrendszerére 

vonatkoznak, ezeket a korábbi fejezetben ismertettük. 

A szubszidiaritás, decentralizáció 

Európában a regionális decentralizáció megerősödése nem kizárólag a regionális politikai kihívásokhoz kötődik, 

de abban kétségtelenül szerepe van, hogy a kilencvenes évtizedtől kezdődően a decentralizáció címzettjei már 

jellemzően nem a települési szintek, hanem a középszintek, régiók.. Az uniós regionális politika leggyakoribb 

beavatkozási terei, az ún. NUTS 2-es régiók, amelyeknek méretei ugyan különbözőek, de a hatékonyság 

szempontjából a többmilliós nagyságrendűek szerepelnek igazán sikeresen a regionális politikai források 

megszerzésében (Horváth 1998). Az utóbbi évtizedekben megjelent új régiók a hagyományos önkormányzati 

feladatokhoz képest sajátos funkciókkal rendelkeznek, kapcsolatrendszerük sokkal inkább a nemzeti szinthez és 

az unió, különböző intézményeihez kötődik, mint a települési önkormányzatokhoz vagy a civil társadalomhoz. 

Különösen hangsúlyozni kell azonban, hogy az uniós regionális politika önmagában messze nem minden 

tagállamban eredményezte új, regionális szint létrehozását. A mellékletben szereplő táblázat érzékelteti, hogy 

bőségesen vannak olyan tagállamok, ahol a közigazgatási beosztás nem fedi a NUTS 2 vagy 3. szintű egységek 

területét. Ez is igazolja, hogy egy tagállamot sem kötelezett az Európai Unió területi önkormányzati 

rendszerének átalakítására, a NUTS 2-es régiókban önkormányzat létrehozására. 

Fontos emlékeztetni, hogy a szubszidiaritás természetesen érvényesül az uniós intézmények és a tagállamok 

vonatkozásában is. A Strukturális Alapok felhasználásában érvényesül az osztott felelősség elve, amely a 

közvetlen irányítási feladatokat lényegében a tagállamokra bízza. 

Partnerség 

A döntési mechanizmusok, az irányítási rendszer szempontjából a partnerség elve az egyik legfontosabb elv. A 

Strukturális Alapok feletti döntéshozásba bevont partnerek: a Bizottság, a tagállam, a regionális és helyi 

hatóságok (beleértve a környezetvédelmi hatóságokat is), a gazdasági és szociális partnerek, és más érintett 

szervezetek (beleértve a környezetvédelmi, illetve a nők és férfiak egyenjogúságáért tevékenykedő 

szervezeteket). A partnerség megnyilvánul a programozási és monitorozási szakaszban egyaránt, lényegében 

egy folyamatos párbeszédet jelent a partnerek között. A tagállam köteles a partnerekkel konzultálni már a 

programkészítési fázisban. A programokat felügyelő monitoring bizottságok a partnerség elvére épülnek. A 

monitoring bizottság összetételére nincs kötelező szabály, csupán a Bizottság képviseletét, illetve a tagállam 

vagy menedzselő hatóság képviseletét, valamint a nők, férfiak kiegyensúlyozott részvételének kívánalmát 

fogalmazzák meg. 

A partnerség elve alatt eleinte az uniós a tagállamok mellett a régiók bevonását értette a tervezésbe, 

programozásba, később egészült ki a horizontális értelmezéssel, mely szerint az érintett civil és gazdasági 

szereplők bevonására is szükség van. A partnerségi intézmények rendkívül változatosak, formalizált korporatív 

testületektől a laza konzultációs formák működtetéséig, (Tavistock Institute, 1999), de a lényegük az, hogy a 

döntéshozás, de legalább is a döntés előkészítés kilép a hagyományos közhatalmi szférából. A partnerség 

lényegében arra a felismerésre épül, hogy a regionális politika nem kezelhető szektorálisan, s nem kezelhető 

kizárólagosan közhatalmi eszközökkel. Hiszen éppen akkor a legsikeresebb, ha a közös fejlesztési célok irányát 

követi mind a közösségi, mind a civil, mind a gazdasági szereplők csoportja, mind települési, mind regionális, 

mind nemzeti léptékben. 

A partnerség tehát elsősorban nem demokratikus megfontolásokból fogalmazódott meg, hanem az információk, 

források, társadalmi, gazdasági támogatás koncentrálása, összekapcsolása, tehát a hatékonyság növelése 

érdekében. Kétségtelen, hogy ez a jelenség bizonyos veszélyekkel is jár, amire már régen is felhívta a figyelmet 

a szakirodalom (Heinelt-Wollmann, 1991). A kollektív döntéshozás, az eljárási, delegálási szabályok 

tisztázatlansága gyakran a legitim, választott testületek szerepének visszaszorulásához, az áttekinthetőség, az 

elszámoltathatóság romlásához, a felelősség elmosódásához, a nyilvánosság kizárásához vezet (Danson et al 

2000; Olsson, 2002). 
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Időközben újra sor került a partnerség elvének értékelésére, 2008-ban az Európai Parlament megbízásából. (EP 

2008). A jelentés újra azt állapítja meg, hogy a partnerség érvényesülése erősen függ az adott ország teljes 

politikai, kormányzati intézményrendszerétől és politikai, civil kultúrájától. Mind a partnerség, mind a tágabb 

értelemben vett hálózatosodás a kutatási tapasztalatok szerint ott igazán sikeres, ahol a politikai, közigazgatási 

környezet ennek egyébként is kedvez, ahol a konszenzusos demokrácia, a korporatív érdekegyeztetés 

hagyományai erősek. 

A jelentés szerint a kormányzás (governance) és a partnerség elvét a hatóságok néha csupán formális 

követelménynek tekintik, amelyeket a tagállamok csak a tervezési fázisban tartanak be, mert nagy 

adminisztrációs tehernek tartják a végrehajtásban. Fő problémát a szemükben az adminisztrációs plusz teher, a 

folyamat bonyolódása és az erőforrás illetve kapacitás hiány jelenti. Továbbá nem mindig világos a civil 

társadalom bevonásán fáradozók közigazgatási dolgozók számára a folyamat hozzáadott értéke. Az országok 

társadalmi helyzete, politikai kultúrája a korábbi tapasztalatok a Strukturális Alapokkal kapcsolatban valamit a 

részvétellel szembeni nyitottság mind fontos elemek a kormányzás (governance) és a partnerség sikerességében. 

A partnerség elve többről szól, mint mennyiségi dimenziókról, annak nagyon fontos minőségbeli dimenziói is 

vannak. Ilyen például a minőségi partnerek kiválasztása, azoké, akik megfelelő humán, anyagi és logisztikai 

forrásaik vannak illetve képességük arra, hogy részt vegyenek a partnerségi folyamatokban. Mivel a regionális 

politikák egyre bonyolultabbá és érthetetlenebbé vállnak, ha nem szakértő közvetíti őket, ezért közvetítő 

felületeket kell létrehozni (a külvilág felé) a végrajtás minden szintjén. A közpolitika tanulás és a 

kapacitásépítés a partnerség érvényesülésének alapvető biztosítéka. 

5. A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA 
FŐBB JELLEMZŐI, KORSZAKAI 

5.1. 1950-1990 

Amint említettük Nyugat-Európában a második világháború után került a kormányzatok aktivitási körébe a 

területfejlesztés, elsősorban a területi válsághelyeztek megoldása érdekében. Magyarországon lényegében a 

háborús ujjá építést követően a második ún. ötéves terv tekinthető olyan dokumentumnak, amelyik már 

területfejlesztési szempontokat is tartalmazott a vidéki ipartelepítés célját kitűzve, s ezzel a hagyományos 

fővárosi koncentráció súlyát csökkentve. Jelentős területi következményekkel járt e törekvések jegyében a 

szocialista iparvárosok felépítése, s azon megyék megerősödése, ahol a nehézipari termelés központjai voltak. A 

területi folyamatok ebben a korszakban erőteljes népességmozgásban nyilvánultak meg, az iparosítás, illetve a 

mezőgazdasági nagyüzemek létrehozása a mezőgazdasági térségekből, falvakból a városokba való vándorlással 

járt. 

1971-ben került sor az első, már elnevezésében is területfejlesztési jellegű kormányzati tervek elfogadására. Az 

ún. Országos Területfejlesztési Koncepció és a területfejlesztés irányelvei kifejezetten területi koncentrációt 

céloztak meg, mégpedig a fejlesztési központok különböző rangú (országos, felsőfokú, középfokú, alsó fokú 

kiemelt és részleges) kategóriái mentén. A tervezés, és a fejlesztési források elosztása e központosítási célokat 

követte. Más kérdés, hogy nem csak az infrastruktúra és a közösségi szolgáltatások és a termelés helyeinek 

térbeli kialakítása, hanem az egyének jövedelmi helyzete is szélsőségesen ki volt téve a hierarchikus 

újraelosztási döntéseknek, ezért a rendszert erőteljes társadalomkritika övezte. Különösen a nyolcvanas évektől 

erősödött fel a vita, hogy a szélsőséges körzetesítés a falvakban élőket rendkívül hátrányosan érintette, 

hozzájárulva a kisfalvak elnéptelenedéséhez, az életkörülmények romlásához, az erőltetett városba áramláshoz 

illetve az ingázás szerepének megnövekedéséhez. Az is kétségtelen azonban, hogy az OTK hozzájárult az 

arányosabb városhálózat kialakulásához, a szolgáltatások racionálisabb és mérethatékonyabb megszervezéséhez, 

s összességében akadályozta a regionális különbségek elmélyülését. 

A társadalmi vitákban felszínre került szociológiai problémák pedig végül is új településpolitikai koncepció 

kialakulásához vezettek. A terület- és településfejlesztés 1985-ban született állami alapdokumentuma szakított a 

korábbi hierarchikus fejlesztési központrendszerrel. Az országgyűlési határozat a gazdaság intenzív és 

területileg arányosabb fejlesztése érdekében fokozottabban a helyi erőforrásokra, a helyi adottságokra 

támaszkodást célozta meg. Különös figyelmet fordított, illetve központi támogatást ígért a gazdaságilag 

elmaradott térségek felzárkóztatására, s a sajátos adottságú (aprófalvas, határ menti, agglomerációs stb.) 

térségek fejlesztésére. Társadalompolitikailag talán legfontosabb azonban az a célkitűzés volt, hogy az 

urbanizáció, a korszerűbb életfeltételek a települések mind szélesebb körre terjedjenek ki. Mindezek azonban 

már nem biztosították a korábbi elosztási gyakorlat okozta károk gyorsabb ütemű felszámolását, a rurális, illetve 

pontosabban az aprófalvas térségekkel szembeni törlesztést. 
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Az új koncepció ugyanis nem számolt erőteljes, extenzív területi folyamatokkal, a népesség további területi 

koncentrációját kívánta mérsékelni. A fejlesztési prioritásokat elkenő, a már akkor jelentkező új területi 

problémákat (depressziós térségek, munkanélküliség stb.) súlyának nem megfelelően kezelő program 

végrehajtására rendelt eszközök szintén erőtleneknek bizonyultak. Nem voltak garanciák olyan területi 

politikához, amelyik a korábbi terület-, illetve településfejlesztési forrásvolument igazságosabb területi 

elosztásban finanszírozni tudta volna. 

A településfejlesztésre fordítható pénzeszközök volumene a hetedik ötéves terv indulásakor már nem 

növekedett. Az általános gazdasági hanyatlás, költségvetési restrikciók idején már nem lehetett dinamikus 

fejlesztésre számítani. A kétségtelenül liberálisabb, demokratikusabb és komplexebb, a társadalompolitikai 

szempontokat is helyesebben kezelő koncepció lényegesen megkésett. A korábbi koncepció által kitermelt 

gondok felismerésétől a fordulatig eltelt hosszú idő alatt elfogytak az erőforrások. Az országgyűlés határozata 

inkább lezárta a vitát, megnyugtatta a felkorbácsolt kedélyeket, mintsem új területi politikát nyitott volna (Pálné 

Kovács, 1989). 

Nemes Nagy József különböző szférákban próbálta nyomon követni a nyolcvanas évek területi folyamatait 

(Nemes Nagy, 1987): 

A gazdasági növekedés lassulása az ország valamennyi területegységére jellemző irányzattá vált. Az észak-

magyarországi megyéket elérő depresszió első jelei már a nyolcvanas évek elején megjelentek.. 

A munkaerő helyzetben erőteljesebb regionális, illetve települési sajátosságok jelentek meg, amelyek a későbbi 

évek legfeszítőbb társadalmi problémáját, a munkanélküliséget vetítették előre. Alapvető gond volt, hogy a 

foglalkoztatási problémák megoldásaként még mindig az iparosítást tartották döntőnek. 

Tovább folytatódott a nagytérségi kiegyenlítődés, valóban oldódott a falu–város fejlesztési arányok korábbi 

szélsőségessége, mérséklődött a népesség és a termelési javak és jövedelmek területi koncentrációja. 

Ugyanakkor kevés remény mutatkozott a gazdaságilag elmaradott (rendszerint határ menti, aprófalvas) térségek 

felzárkózására, sőt újabb depressziós térségek körvonalazódtak a szükséges szerkezetváltás nyomán. 

A regionális politikai modellváltás szükségessége, és az új modell bizonyos elemei már a rendszerváltás előtt 

megfogalmazódtak, illetve körvonalazódtak a korábbi folyamatok tanulságainak értékelése során. Ugyanakkor 

az is egyértelmű volt, hogy a váltás makropolitikai, illetve strukturális feltételei hiányoztak. A hatalom 

decentralizálása, a települések-térségek versenyhelyzetének elfogadása, a fejlesztési forrásszerkezet átrendezése 

a korábbi rendszerkeretek között következetesen nem valósulhatott meg. A rendszerváltás élménye s az azt 

követő tapasztalatok viszont arra mutatattak rá, hogy a politikai korlátok eltávolítása szükséges, de nem 

elegendő feltétel. 

E korszak fontos jellemzője, hogy a közigazgatás szervezete követte a regionális politikai célokat és területi 

folyamatokat: 

A mezőgazdasági üzemméretek növekedése, az ingázás és urbanizáció következtében funkciókat vesztő falusi 

igazgatás ún. közös községi tanácsokba integrálódott. 

A központi hely koncepciót követő műszaki infrastrukturális és szolgáltatási rendszer működtetéséért az ellátási 

felelősséget a városok, megyei székhelyek viselték, így ezek voltak az elosztási rendszer kedvezményezettjei is. 

A jövedelem újraelosztásra épülő irányításban természetszerűen azok a szervek és szintek váltak hangsúlyossá, 

amelyek az elosztási döntéseket hozták: az Országos Tervhivatal illetve a megyei tanácsok. 

A településhálózat-fejlesztési tervben központi funkcióhoz nem jutó települések szemében természetesen a 

fejlesztési forrásokat elosztó megyei tanács volt a legfőbb bűnös a stagnálásukért, illetve visszafejlődésükért. A 

rendszer hierarchikus volt, az elosztási, fejlesztési döntések központosítottan és a demokratikus 

érdekérvényesítést kizárva születtek. Az is kétségtelen azonban, hogy a szélsőséges újraelosztás, a mérnöki, 

technokrata szemléletű településhálózati tervezés árán kiépült egy viszonylag kiegyenlített ellátást nyújtó 

városhálózat, s a regionális különbségek sem váltak kezelhetetlen válsággá. A „racionális‖ rendszer hibája a 

demokratikus deficit mellett „mindössze‖ annyi volt, hogy akadályozta a gazdaságfejlődés dinamikáját, a 

területfejlesztés szereplőit, a településeket és a megyéket, egymás ellen fordította, s nem tudta őket érdekeltté 

tenni a helyi erőforrások bevonásában, racionális felhasználásában. Noha már a nyolcvanas évek elején 

megfogalmazódott az alulról építkező, innováció orientált területi politika szükségessége, ennek bevezetése 

alapvetően hatalmi érdekeket sértett. A centralizáció és decentralizáció hívei pedig nem rendelkeztek egyenlő 

esélyekkel. 
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5.2. 1990-1996 

A rendszerváltás a regionális politikát merőben új körülmények közé helyezte. A gazdaság tulajdoni, szervezeti 

– szerkezeti átalakulása, a piaci törvények érvényesülése a regionális különbségek mélyülését idézte elő. Az 

okok egy része már a rendszerváltás előtt érlelődött, mások szorosan összekapcsolódtak a rendszerváltással 

(Enyedi, 1996). Az új regionális folyamatok jelentős része korábban Nyugat-Európában is lezajlott, nem kis 

megrázkódtatásokat okozva. Nálunk a válságot tovább mélyítették a politikai-társadalmi változások, már a 

kilencvenes évek elején jelentős mértékű és tartós munkanélküliséggel sújtott válságtérségek alakultak ki. Az 

elkülönült területfejlesztési politika szükségessége és megerősítése vitathatatlanná vált. Az ágazati és 

gazdaságpolitikai stratégiák, a piaci hatások területi következményeinek tudatosítása és szükség szerinti 

kezelése a tervgazdaságra épülő államéhoz képest paradox módon hangsúlyosabb feladatként jelentkezett. 

A fokozódó állami regionális politikai szerepvállalás szervezeti és strukturális szükségleteivel szembe haladt 

azonban a területi igazgatás modelljének fejlődése. A törvényhozó az önkormányzati modell megalkotásakor 

fontosabbnak tartotta azt, hogy a döntések a lakóhelyhez legközelebb szülessenek meg, mint azt, hogy a 

tanácsrendszerben meggyűlölt körzetesítést fenntartsa a méretgazdaságosság, a szakmai színvonal megőrzése 

érdekében. 

Az első kormányzati ciklus területfejlesztési aktivitásának eredményeit nem lehet elvitatni, hiszen a korábban 

elhanyagolt aprófalvak infrastruktúrájában radikális javulás következett be. Tiszteletre méltó erőfeszítéseket tett 

a kormányzat a borsodi, szabolcsi válságtérségek akut problémáinak megoldása érdekében is. Ennek ellenére a 

regionális különbségek mélyültek, a válságkezelés sem tudott komolyabb sikereket felmutatni a hanyatló 

régiókban, az aprófalvak javuló infrastrukturális ellátása pedig nem oldotta meg a foglalkoztatási, jövedelmi 

problémákat, sőt bizonyos új gondok keletkeztek: 

Az önkormányzati fejlesztés-finanszírozási rendszer nem tudta finanszírozni a normatív elven egyébként jogos 

igényeket, ezért a céltámogatási rendszer folyamatos korrekcióra, illetve manipulációra szorult. 

A megvalósult infrastrukturális beruházások (víz, gáz, iskolai tanterem, tornaterem) jelentős része tekintetében 

az üzemeltetés, a hitelek törlesztésének terhei sokszor pénzügyi krízishelyzetbe sodorták az önkormányzatokat 

(éppen a hatékonysági szempontok figyelmen kívül hagyása miatt). 

Az államháztartási reform helyi, területi szinten minduntalan elakadt, többek között a települési, polgármesteri 

érdekek fetisizálása miatt. 

Az ágazati csatornákon, ágazati érdekek és mérlegelés mentén szétosztogatott állami forrásokból (beleértve a 

foglalkoztatáspolitikai forrásokat is) végrehajtott fejlesztések területi hatékonysága alacsony volt. 

Nehéz természetesen e következmények felelősére egyértelműen rámutatni. A saját helyi érdeküket szem előtt 

tartó települési polgármesterek, az ágazati felelősséget viselő miniszterek, a demokratikusan megválasztott 

kuratóriumok, a különböző legitimitású tárcaközi bizottságok, a gyengének bizonyult Környezetvédelmi és 

Területfejlesztési Minisztérium (KTM), az eszköztelen megyék vezetői ellentétes érdekekkel és esélyekkel 

vettek részt e folyamatban. Alapvetően a regionális politika kudarcát a modell és az intézményrendszer belső 

törvényszerűségével lehet magyarázni, ami lényegében a külső támogatások favorizálásával, a döntések 

centralizálásával és a kormányzati koordináció hiányával jellemezhető. 

Az 1994-ben hatalomra került új kormányzat felismerte, hogy regionális politikáját koncepcionálisan meg kell 

alapoznia, cél- és eszközrendszerét újra kell gondolni. Ezt tükrözte az első ciklusban megfogalmazódott 

szándék, hogy törvényt alkosson a területfejlesztésről, valamint elfogadja a területfejlesztés nemzeti 

koncepcióját. A regionális politikával foglalkozó politikusok is belátták, hogy az akut területi válságok kezelése 

mellett tudatosan foglalkozni kell valamennyi térség versenyképességének elősegítésével, az életkörülmények 

területi egyenlőtlenségeinek megelőzésével, mérséklésével, hogy a helyi erőforrások feltárása csak a helyben 

érdekeltek bevonásával, a helyi, regionális identitás növelésével érhető el. 

A korábbi irányítási hibákból okulva a területfejlesztésről szóló számtalan törvénytervezet mindegyike 

alapelvként deklarálta azt, hogy 

• a területfejlesztés az állam és az önkormányzatok közös feladata, 

• amely a döntéshozás decentralizációjában és a partnerségben intézményesülhet, 
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• s amelyet helyi, központi, közösségi és magánforrások együttesen finanszíroznak majd. 

Az önálló törvény, a külön intézmény és eszközrendszer kialakításának célja arra is utalt, hogy a regionális 

politika rangosabb helyet foglal majd el a közpolitikák sorában. Az európai normákkal és a hazai gyakorlati 

tapasztalatokkal egyaránt alátámasztott modern területfejlesztési elvek (decentralizáció, partnerség, helyi 

erőforrások bevonása, programozás, addicionalitás stb.) megvalósítása előtt azonban jelentős akadályok voltak 

éppen a területi irányítás strukturális és politikai fékjei miatt. 

5.3. 1996-2004 

1996-ban került sor önálló területfejlesztési törvény elfogadására. A regionális politikai modellváltás első 

garanciája, a törvény szerkezetét figyelembe véve illetve, követve, a területfejlesztési célok és alapelvek 

rögzítése volt: 

Már a preambulum utalt arra, hogy a törvény követni kívánja az Európai Unió regionális politikai alapelveit, 

eszköz- és intézményrendszerét. 

A célok között a törvény elsőként gazdaságfejlesztési dimenziót jelölte meg, ezzel a regionális politika új 

filozófiája kapott törvényi megerősítést. A gazdaságfejlesztés és innováció hatékonysági szempontja formailag 

meg is előzte a területi kiegyenlítés méltányossági követelményét. Az Országos Területfejlesztési Koncepció 

1998-ban még egyértelműbben fogalmazott: a területi politika nem korlátozódhat az elmaradott térségek 

felzárkóztatására, hanem elő kell segítenie a fejlett térségek adottságainak minél hatékonyabb kihasználását. 

Ennek jegyében szerepel az országos koncepcióban külön fejlesztési feladatként a főváros illetve az innovációs 

és vállalkozói centrum funkciót betöltő vidéki központok támogatása. 

A fenntartható fejlődés követelménye ugyancsak az alapvető célok között került megfogalmazásra, ami 

elsősorban azt jelenti, hogy a gazdasági növekedést és a környezetterhelés mérséklését össze kell hangolni, a 

helyi erőforrásokra helyezett fejlesztési stratégiáknak a környezet hosszú távú megőrzését kell szem előtt 

tartania, és előnyben kell részesíteni a környezetvédelmi illetve környezetbarát iparágakat és beruházásokat. 

A méltányosság és kiegyenlítés követelménye továbbra is a regionális politika kiemelkedő feladata, célja 

maradt, ám lemondott a törvényhozó arról az „álomról‖, hogy e különbségek teljes egészében felszámolhatóak, 

nem véletlenül használja a „különbségek mérséklése‖ és a „válsághelyzetek megelőzése‖ kifejezéseket. 

Különösen fontos és újszerű volt a célok között a térségi azonosságtudat erősítésének szerepeltetése, ami 

nyilvánvalóan összefügg az ún. endogén, bottom up modell alapvető logikájával, miszerint a szereplők 

közvetlen érintettsége és érdekeltsége nélkül a mégoly magasztos területpolitikai célok sem valósulhatnak meg, 

illetve nem mozgósíthatóak a helyi erőforrások. 

5.4. 2004- 

Az uniós csatlakozás a hazai területfejlesztési politikára alapvető hatást gyakorolt azzal, hogy az érdeklődés 

központjába az uniós források felhasználása került. Tekintettel az addicionalitás elvére, az uniós források 

egyben a hazai fejlesztési források felhasználását is determinálják, hiszen a nemzetgazdasági és a költségvetés 

kondíciói szempontjából rendkívül jelentős terhet jelent a hazai hozzájárulás finanszírozása. Már az ország 

európai uniós csatlakozását megelőzően (2002-2004 között) végrehajtott bizonyos változásokat. Az Európai 

Bizottság ösztönzésére a kormányzat egyre több funkciót emelt vissza saját hatáskörébe a fejlesztési 

programozás területéről. A 2004-2006-os „csonka‖ programozási időszakban már markánsabbá vált a 

centralizáció, ami a 2007-2013-as időszakban is erős maradt. Ennek oka, hogy a központi hatalom, félve az 

abszorpciós kapacitás biztosításával és a technikai/pénzügyi elszámoltathatósággal kapcsolatos uniós 

elvárásoktól, továbbá tekintettel a régiókban rendelkezésre álló tapasztalatra és képzett szakemberállományra, 

bizonyos funkciókat, korlátozott hatalmat mégis delegált régióihoz a fejlesztési programozás kapcsán. A 

csatlakozás ugyan nem helyezte hatályon kívül a korábbi szabályozást, nem szüntette meg a korábbi 

intézményrendszert és formailag a nemzeti tervdokumentumok is hatályban maradtak, a változás mégis 

drasztikusnak minősíthető. A változás iránya egyrészt az erőteljes centralizáció, a régiók háttérbe szorulása, a 

nemzeti intézményrendszer súlytalanná válása, másrészt a programfinanszírozási, pályázati típusú 

forráselosztási gyakorlat nyomán a fejlesztési célok és célterületek erőteljes diverzifikációja, ami összességében 

inkább a fejlett térségeknek és fővárosnak, valamint a nagy volumenű beruházásoknak kedvezett. 
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6. A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA 
INTÉZMÉNYRENDSZERE 

A rendszerváltás után a területfejlesztés irányítása jelentős változásokon ment keresztül. Egyrészt az 

önkormányzati rendszer létrehozásával látszólag nagyobb lett a helyi döntéshozók önállósága a korábbi, 

újraelosztó, hierarchikus tanácsrendszerhez képest, ugyanakkor mégis centralizálttá vált, amennyiben a 

megjelenő területi válságok kezelése elsősorban a kormányzat feladataként jelent meg. A centralizált 

rendszerben a legnagyobb változást az önálló törvény elfogadása jelentette. 

Az 1996-ban elfogadott területfejlesztésről szóló törvény elsősorban az intézményrendszer kérdésében hozott 

előrelépést a korábbi helyzethez képest. Kitért ugyan a törvény a cél és eszközrendszerre is, többek között a 

tervezésre, finanszírozásra, de a legrészletesebb szabályozást a területfejlesztés irányítási tekintetében végezte 

el. Sajátossága a magyar modellnek, hogy a területfejlesztést elsősorban nem az önkormányzatokra, hanem 

speciális intézményekre építette. 

Mint tudjuk, az 1990-ben létrehozott magyar önkormányzati rendszer egyik legnagyobb hiányossága a 

középszint szabályozása volt. A gyenge megyei önkormányzatok helyén virulenssé vált a dekoncentrált 

államigazgatás, a települések önállóságát és teljesítményét nem a megyei gyámkodás, hanem a szakértelem, a 

források és az együttműködési készség hiánya veszélyeztette. Noha többszöri kísérlet történt a negatív 

jelenségek korrigálására (törvényreform, közigazgatás korszerűsítési kormánybiztos kinevezése, 

kormányhatározatok, feladattervek sora), mégis neuralgikus pont maradt a középszintű igazgatás. Ilyen 

körülmények között kellett a területfejlesztés irányítását szabályozni. Noha szakmailag kézenfekvő lett volna a 

decentralizált feladatokat zömmel a megyei önkormányzatokra bízni, nem ez történt. A törvényhozó tudatosan 

alkalmazva az Európai Unió regionális politikai alapelveit, a partnerség elvére hivatkozva speciális, partnerségi 

típusú intézményrendszert hozott létre. A területfejlesztési tanácsok tehát a közigazgatási intézményrendszerrel 

párhuzamosan épültek ki, ha nem is függetlenül tőlük, hiszen tagságuk jelentős részét az önkormányzatok 

delegálják. Mint említettük, Nyugat-Európában is nagyon gyakori a különböző partnerségi fórumok, 

intézmények működtetése, különösen akkor, ha a területfejlesztési akciótér különbözik a közigazgatási területi 

beosztástól. Alapvető eltérés azonban, hogy a területi önkormányzatok mindenütt nagyon fontos szereplői a 

területfejlesztésnek, a partnerségi fórumok, monitoring bizottságok stb. elsősorban az uniós programok 

menedzselését végzik. Egy-egy térség, régió stratégiai fejlesztési irányainak a kijelölése, a saját fejlesztési 

forrásokról való döntéshozás azonban klasszikusan középszintű önkormányzati funkció lenne. 

Nálunk viszont a területfejlesztés, mint valami kompakt, elkülöníthető, ágazati politika, saját 

intézményrendszerbe szerveződött, s ezzel nem csak a párhuzamosság, a demokratikus ellenőrzés hiányának 

veszélyét hordozta kezdettől fogva magában, hanem a regionális politika lényegét, az átfogó, integrált 

megközelítés szükségességét, lehetőségét kérdőjelezte meg. 

Noha a szakpolitikusok illetve a területi tudomány képviselői számára kezdettől nyilvánvaló volt, hogy a területi 

különbségek kezelése, a gazdasági versenyképesség növelése, az innováció terjesztése, az erre vonatkozó 

programozás, támogatáspolitika számára optimális területi lépték illetve keret a megyéknél jóval nagyobb régió 

lenne, a törvényhozó nem követte ezt a felismerést. A törvény három területi szintet (kistérség, megye, régió) 

alakított ki, megfeleltetve ezeket a NUTS 2,3,4, egységeknek, továbbá ezektől függetlenül egyes támogatási 

rendszerekben, területeken különböző beavatkozási akciótereket, kedvezményezett térségeket (településeket) 

határolt körül (un. kiemelt térségek, vállalkozási övezetek stb). Miközben a törvény a regionalizmus jegyében 

született, a kialakított hatalom és forrásmegosztási rendszerben a leggyengébb láncszem kezdetben éppen a 

regionális volt. Igazán erősre, ütőképesre formálni természetesen a megyei területfejlesztési tanácsokat sem 

sikerült, hiszen a decentralizált források és kompetenciák csekély mértékén három szintnek kellett osztoznia. 

Zavarok forrásává vált, hogy a törvényhozó a régiót, magát is többféleképpen definiálta, 1998-ban az Országos 

Területfejlesztési Koncepció ugyan rögzítette a NUTS 2 régiókat, de újabb régió típusokat konstruált, illetve a 

kistérségek léptéke, száma is spontán kezdeményezések során formálódott. A területi beavatkozások, 

programozás, elosztás optimális területi léptéke kerüli zavar, az intézményesítés ellentmondásai, szükségszerűen 

vezettek oda, hogy a támogatások odaítélésében a térbeli dimenzió másodlagossá vált, az egyenlősdi a valóban 

hátrányos térségekre való koncentrációt lényegében kiiktatta. Egy ilyen széttagolt, sokszintű döntési 

struktúrában szinte törvényszerű volt a források szétforgácsolódása. 

A területfejlesztés „túlintézményesítése‖ nyomán keletkezett gondok csak tetéződtek azzal, hogy a létrehozott 

szintek, intézmények között nem együttműködés, hanem verseny alakult ki, ha párhuzamos és ezzel 

kihasználatlan kapacitások és aktivitások jelennek meg. A területfejlesztésről szóló törvény lényegében nem 
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végezte el a létrehozott szintek és intézmények közötti egyértelmű feladat és forrásmegosztás feladatát. A 

törvényhozó minden szintnek ugyanazon eszközöket adta (tervezés, programozás, források feletti rendelkezés), 

anélkül, hogy elhatárolta volna azokat a területeket, funkciókat, amelyeket ezzel az eszközrendszerrel lehet 

végrehajtani. Az egyes szinteken lényegében ismétlődő, hasonló érdekeket képviselő tanácstagok 

(polgármesterek, megyei közgyűlési elnökök), a maguk szerepfelfogása, értékrendje, és tegyük hozzá, érdekei 

szerint formálják egy-egy térség regionális politikáját. A regionális lépték helyett a megyei, kistérségi, illetve 

települési fókusz vált uralkodóvá. 

A szintek, léptékek körüli politikai bizonytalanság, a régió-megye-kistérség dilemma lebegtetése következtében 

a regionális szemlélet, a regionális dimenzió nem tudott meggyökeresedni a magyar „regionális‖ politikában. 

Elszalasztottuk azt a lehetőséget, amit a csatlakozást jóval megelőző törvénykezés helyzeti előnye kínált. 

A magyar területfejlesztési intézményrendszer abban a vonatkozásban tökéletesen alkalmazkodott az uniós 

elvárásokhoz, hogy kezdetektől zászlajára tűzte a partnerség elvét. Az önkormányzatok, az állam 

(minisztériumok és dekoncentrált szervek), a gazdasági kamarák részvétele valóban racionális volt. Kívül 

rekedtek azonban a civil szervezetek, s ezzel számtalan rendkívül fontos szempont (környezetvédelem, 

kisebbségek, szakmai csoportok stb.). 

A partnerség a regionális politikában valóban kulcsfontosságú eleme, hiszen így biztosítható a közösségi és 

magánszektor, a különböző szintek és ágazatok együttműködése, tehát az integrált megközelítés. A partnerség 

azonban elvezetett a felelősségi viszonyok elmosódásához, a választott közjogi testületek (önkormányzatok) 

kiszorulásához, ráadásul a fejlesztési tanácsok működésének korlátozott nyilvánossága sem ad lehetőséget a 

társadalmi ellenőrzésre és elszámoltathatóságra. A nyilvánosság hiánya egyrészt azt jelenti, hogy a közvélemény 

kevés információval rendelkezik a területfejlesztési döntésekről. A regionális politikát hajlamosak vagyunk 

tisztán szakmai kérdésként kezelni, holott a fejlesztési döntések, a tervezés politikai értékválasztásokon 

nyugszanak, s erősen függenek a döntéshozó testület összetételétől, érdekeltségétől, politikai, szakmai 

irányultságától. A regionális politika kommunikációja ezt a tényt nem tükrözi vissza, így óhatatlanul a laikus illő 

távolságot tart ettől a politikától. Ezt az attitűdöt csak erősíti a regionális politikát működtető menedzsment, 

amelyiknek nem érdeke, hogy a döntéshozást túlságosan „demokratizálja‖. A szakterminológiákkal, a bonyolult 

pályázási, elosztási, finanszírozási szabályokkal valóban átszőtt argumentáció a szakma kezében gyakran a 

döntéshozó politikusokkal szemben is „hatásosan‖ működik. Erre utal az, hogy a fejlesztési tanácsülések 

többnyire nem parázs viták fórumai, az előterjesztések megszavazása szinte automatikus. 

A területfejlesztési tanácsok működési gyakorlata egy sajátos jelenségre, a „regionális hatalmi elit‖ 

formálódására hívja fel a figyelmet. A középszinten kialakult hatalmi vákuum, a választott képviseleti, 

önkormányzati politizálás hiánya, illetve a korporatív, delegációs elvre épülő szervezeti formák terjedése 

hozzájárult, hogy egy zárt, funkciókat halmozó elit alakuljon ki, amelyik lényegében demokratikus ellenőrzés 

nélkül birtokol egyre jelentősebb hatalmat. 

A területfejlesztési tanácsi szisztéma különösen kedvez az elitizálódásnak. Kistérségi, nagyvárosi 

polgármesterek, megyei közgyűlési elnökök személyükben párhuzamosan több döntéshozási szinten működő 

testületek tagjai (kistérség, megye, régió, országos), s ezzel különleges befolyásra, hálózatra tesznek szert. 

A felhalmozott pozíciókészlet egyrészt az elsődlegesen képviselt település, megye számára hasznosul, a 

lobbizás, érdekérvényesítés közvetlenebb lehetőségével, másrészt az adott választott politikusok számára, akik 

nagyobb befolyásukkal, kapcsolatrendszerükkel egyéni politikai karrierjüket (országgyűlési, önkormányzati 

képviselői, pártpolitikusi) erősíthetik. Egy empirikus vizsgálat a jelenséget pontosan írja le a Dél-dunántúli 

régióban, kimutatva, hogy a partnerségi elvvel kapcsolatos veszélyek különösen erősek akkor, ha a horizontális 

együttműködés kultúrája hiányzik (Pálné, 2009) 

Az 1996-os eredeti szabályozás a helyi, közhatalmi szereplők dominanciáját biztosította, s a központi 

kormányzat inkább a törvényesség, ésszerűség végső garanciájaként vett részt a döntéshozásban, esetenként 

minősített szavazattal. 1999-ben azonban, amikor a törvény módosítására került sor, elsősorban azzal a 

szándékkal, hogy a regionális szint nagyobb hangsúllyal épüljön be a rendszerbe, s kötelező legyen a regionális 

fejlesztési tanácsok létrehozása, a törvényhozó egyben a központi kormányzat pozícióit is jelentősen növelte. 

Minden szinten csökkent ugyanis a kistérségi társulások képviselete, s ezzel a megyei és regionális tanácsban 

szavazó helyi polgármesterek száma, továbbá megszűnt a tagsága a gazdasági kamaráknak. A helyi szereplők 

számának csökkenésével automatikusan eltolódott a központi-helyi szint képviseleti aránya az előbbi javára. A 

regionális fejlesztési tanácsokban a minisztériumok, pontosabban miniszterek képviselői kerültek túlsúlyba, s 

ezzel eleve megkérdőjeleződött, hogy a törvénymódosítással egyáltalán regionális decentralizáció vagy csupán 

regionális dekoncentráció következett-e be. A tanácsok működésében ráadásul a delegált képviselők egyik, 



 A REGIONÁLIS POLITIKA 

EURÓPAI ÉS HAZAI 

SAJÁTOSSÁGAI 

 

 174  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

egyre hangsúlyosabbá váló minősége lett a párt hovatartozás, az ágazati, területi, lokális kötődések háttérbe 

szorultak a pártfegyelemmel szemben. A pártpolitikai frontvonalat pedig lényegében a parlamenti kormányzó és 

ellenzéki pártok ellentéte rajzolja fel. Talán nem szükséges különösen ecsetelni, hogy a tanácsok 

tevékenységének szakmai minőségét ez a változás negatívan érintette, egyes regionális tanácsoknak még a 

működő képessége is veszélybe került esetenként. 

A fejlesztési tanácsok összetételének a módosulása 1999-ben tehát nem csak a partnerség elvét sértette, 

amennyiben végképp kikerültek a magánszektor képviselői, és a testületek tisztán közjogi összetételűek lettek, 

de sértette a decentralizáció elvét is, amennyiben a központi akarat érvényesülését nyers matematikai fölénnyel 

alapozta meg. 

Ezek a centralizáló törekvések egyébként illeszkednek a kormányzás általánosan is jellemző trendjébe. A 

rendszerváltás eufórikus államépítési kezdeményezései (decentralizáció, partnerség, érdekegyeztetés, 

nyilvánosság, közvetlen demokrácia) fokozatosan „szelídültek‖. A közigazgatáson belül visszaerősödtek a 

minisztériumok, területi szinten terjeszkedtek a dekoncentrált szervek, az önkormányzatok finanszírozási 

kondíciói és mozgástere fokozatosan szűkült, az érdekegyeztető fórumok, mechanizmusok nem vagy formálisan 

működnek, a nyilvánosság, közvélemény értéke csak a választási időszakokban növekszik átmenetileg. A 

decentralizáció, a regionális politika sine qua non-ja, magában az intézményrendszerben is megfeneklett, hozzá 

téve, hogy a forrásdecentralizáció pedig kezdetektől fogva adóssága a regionális politika irányítási 

rendszerének. 

A területi politikáról szóló 2001-ben készített parlamenti jelentés szerint például 1991-1998 között az összesen 

12842 milliárd forintnyi fejlesztési forrásból területfejlesztési forrás volt összesen 78 milliárd forint. Javult az 

arány viszont 1996-1998 között, amikor a fejlesztési célú 543 milliárd forintból 50 milliárd szolgált közvetlenül 

területfejlesztési célokat. A rendkívül centralizált és ágazatokhoz koncentrált forráselosztás nem csak a 

tényleges hatalmi erőviszonyokat jelző indikátor, hanem rossz előjel volt a csatlakozás utáni sikerességünkre is, 

már ami az abszorpciós képességünket illeti. Nem véletlenül hangoztatta a szakma, hogy az addicionalitás a 

magyar regionális politika talán leggyengébb láncszeme (Rechnitzer, 2002). 

A területfejlesztésről szóló törvény a döntés előkészítés és végrehajtás szempontjait és szervezeti kereteit nem 

kezelte súlyának megfelelően. Lényegében a tanácsokra bízta, hogy milyen munkaszervezeteket hoznak létre, 

ezért a működtetésük fedezéséhez sem rendelt eleinte anyagi garanciákat. A fejlesztési tanácsok 

munkaszervezetei ennek ellenére kiépültek, jelentős részük önálló jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú 

társasági formában működő ügynökség. Ez a szervezeti rendszer azonban nem jelentett biztos szakmai bázist a 

decentralizált regionális politika számára. A munkaszervezetek sorsáról, formájáról, méretéről, működési 

feltételeiről a tanácsok döntenek, ezért, mint országos hálózat, rendkívül egyenetlen volt. A munkaszervezetek 

létrehozása, működtetése lényegében nem volt kötelező, állami támogatásuk nem volt egyértelmű, ezért a 

szervezetrendszer nem volt kellően stabil, a személyzet fluktuálódik, egzisztenciája bizonytalan. 

A hálózat méretében sem felelt meg az egyre növekedő elvárásoknak. A regionális fejlesztési ügynökségek 

közül azok tudtak viszonylag nagyobb létszámúra növekedni, amelyek az előcsatlakozási programok 

kedvezményezettjeként működési forrásokhoz jutottak. Miközben tehát az Európai Unió értékelései évről évre 

emlékeztettek az adminisztratív kapacitások gyengeségére, s a szakértők is egyik legfontosabb feladatként 

jelölték meg a menedzsment erősítését (Pires, 2002), a szakmai apparátusok sorsa meglehetősen bizonytalan 

volt egészen a csatlakozásig. A törvény 2004-es módosítása emelte az ügynökségek rangját törvényi erőre. 

Mint tudjuk, a regionális politika irányításával szemben elsődleges elvárás, hogy hatékonyan szolgálja a kitűzött 

célokat. A hatékonyság természetesen nem csak a menedzsment minőségének függvénye, sok múlik az 

eszközrendszeren, a külső körülmények alakulásán, s azon is, hogy egyáltalán helyes, reális célok vezérlik a 

politikát. A kormányzati közpolitika vagy egyáltalán a közigazgatás hatékonyságának értékelése csak a 

legutóbbi évtizedek menedzsment szemléletű, „új közigazgatásában‖ (NPM) vált jellemzővé a fejlett polgári 

államberendezkedésekben is. A regionális politika hatékonyságának mérésére az Európai Unió irányította rá a 

figyelmet, elsősorban azért, mert érdekelt volt abban, hogy bizonyítsa a struktúra politikai eszközök 

felhasználásának eredményességét. A Strukturális Alapokra vonatkozó szabályozás kötelezővé tette az uniós 

támogatású programok több fázisú értékelését, s ehhez a bizottság részletes módszertant dolgozott ki, illetve az 

unió szintjén is születnek átfogó értékelések, ún. kohéziós jelentések elnevezéssel. Az elmúlt évtizedekben az 

uniós és nemzeti regionális politikák hatékonyságának értékelését sokan, sok szempontból elvégezték, 

rámutatva a menedzsment, a kormányzás minőségének, struktúrájának kulcsfontosságú szerepére. A 

szaktudományos illetve program, valamint policy - értékelések egyik általánosítható konklúziója, hogy a 

regionális politika sikeressége nagymértékben függ a decentralizáció, a partnerség, az integrált megközelítés 
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érvényesülésétől, s e követelmények elsősorban nem strukturális reformokkal, hanem az együttműködési 

kultúra, a professzionalizmus és a társadalmi beágyazottság javításával valósulnak meg. 

Az értékelés nem épült be szisztematikusan a hazai regionális politikába. A törvény előírja a kormány számára, 

hogy számoljon be a területi folyamatok alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről, és a 

területfejlesztési források felhasználásáról. Ezek a beszámolók ugyan képet adnak az ország térbeli 

egyenlőtlenségeiről, s bemutatják a területfejlesztési intézmény és eszközrendszer működésének legfontosabb 

mutatóit (tervek, pénzeszközök, jogszabályok), de ezek hatékonyságának értékelésére kísérletet sem tesznek. 

7. AZ UNIÓS STRUKTURÁLIS ALAPOK HAZAI 
FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYI KERETEI 

7.1. 2004-2006 

A szubszidiaritás elvével összhangban a támogatás megvalósítása és monitoringja elsődlegesen a tagállamok 

feladata. Az uniós szabályozás keretei között a tagállam jelöli ki - a nemzeti szabályozásnak, és a fennálló 

gyakorlatnak megfelelően – azokat a hatóságokat és szerveket, melyek ebben részt vettek. Az uniós szabályozás 

azonban meghatározta a Strukturális Alapok felhasználásának tagállami szinten „kötelező‖, illetve lehetséges 

szereplőit, azok feladatait, felelősségét, valamint viszonylag részletesen taglalta azokat a szabályokat is, melyek 

ezen intézmények tevékenységét meghatározták. 

A Kohéziós Alap felhasználása esetén a tagállam a támogatott nagy közlekedésfejlesztési és környezetvédelmi 

projektek kiválasztásában nem önálló, de ebben az esetben is elsődlegesen a tagállam a felelős a támogatások 

hatékony és helyes felhasználásáért, a közösségi szabályoknak megfelelő projektvezetésért, a pénzügyi 

ellenőrzésért, – az uniós szabályok keretei között – önállóan jelölte ki a végrehajtásért felelős testületeket, a 

kifizetési kérelmek igazolására kijelölt hatóságot, és alakította ki az ellenőrzés intézményrendszerét. 

Az EU támogatások felhasználásában a legfontosabb szereplő a kormány, hiszen az Európai Tanács, illetve a 

Bizottság partnere a tagország kormánya. A kormány a parlamentnek való beszámolás általános rendszerében 

számol be a parlamentnek az uniós támogatásokhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról. 

Miután az un. Közösségi Támogatási Keret aláírásával a Kormány vállal felelősséget az uniós támogatások 

felhasználásáért, a támogatások koordinációjában és a KTK végrehajtásának irányításában a legfontosabb 

szereplő maga a Kormány. 

A Kormány hatásköre a Bizottságnak jóváhagyásra benyújtandó tervdokumentumok (Nemzeti Fejlesztési Terv, 

operatív programok, Kohéziós Alap Stratégia) valamint a bizottság jóváhagyását igénylő Kohéziós Alap 

projektek, és Strukturális Alapokból finanszírozott nagyprojektek1 elfogadása, a KTK végrehajtásának nyomon 

követése, illetve amennyiben szükséges az operatív programok, illetve a prioritások közötti menet közbeni 

átcsoportosítások jóváhagyása. 

A 2004-2006-ra szóló I. NFT intézményrendszerének kialakítása a hagyományos közigazgatási rendszernek 

megfelelően – elsősorban ágazati logika mentén – történt. Az egyes intézmények döntően az államigazgatás 

„hagyományos‖ szervezetrendszerén belül helyezkedtek el, vagy e szervek irányítása, felügyelete alatt 

működtek. A támogatások intézményei ugyanakkor sokszor speciális jogállással rendelkeztek, speciális 

szabályok mentén működtek. 

Az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési programok végrehajtásáért az uniós szabályozás szerint 

általános felelősséget a KTK szintjén a Nemzeti Fejlesztési Hivatal majd Ügynökség, illetve az operatív 

programirányító hatóságok (OP IH) viseltek. Az OP IH feladatainak ellátásáért az adott operatív program 

felügyeletét ellátó miniszter volt a felelős. Az irányító hatóságok feladatkörét ellátó szervezeti egységeket a 

felelős miniszterek saját intézményi keretükön belül maguk határozták meg. Az IH-k tehát Magyarországon 

különböző központi államigazgatási szervek elkülönült szervezeti egységei voltak, melyek az uniós szabályozás 

alapján viszonylag független feladat és hatáskörökkel bírtak a programok végrehajtása során. 

                                                           
1A nagyprojektek, más fordításokban jelentős projektek meghatározott műszaki feladatra irányuló munkák gazdaságilag oszthatatlan 

sorozatát adják, világosan meghatározott célokkal rendelkeznek, és az alapokból történő hozzájárulás megállapításához figyelembe vett 
összköltségük meghaladja az 50 millió eurót. E projekteket jóváhagyásra be kell nyújtani a Bizottságnak. 
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Az EU szabályozás – bár a tagállamokra bízta az uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó intézmények 

kijelölését – alapvetően elvárta, hogy átlátható struktúra alakuljon ki. Az uniós követelményeket végül a hazai 

szabályozás sok elemében csak formálisan teljesítette. A különböző szabályozó eszközök között nem mindig 

volt meg a teljes összhang, és az egyes operatív programok esetében a szabályozás gyakran rendkívül különböző 

volt. A szétszabdaltság mindenképpen bizonytalan jogszabályi környezetet teremtett. 

A Strukturális Alapokra vonatkozó uniós szabályozása alapján a partnerek közül kiemelt szerepe volt a 

regionális szereplőknek. A csatlakozásra való felkészülés során – az EU Bizottság álláspontjához igazodva – 

Magyarországon is hosszú ideig tartotta magát az a feltételezés, hogy a támogatásokat alapvetően regionális 

operatív programok alapján vehetjük igénybe, a Strukturális Alapok fogadásához tehát ki kell építenünk a 

NUTS2 szintű intézményeket. 

A regionális tanácsok, és munkaszervezeteik, illetve a 2000-re már teljes körűen Kht. formában megalakult 

regionális fejlesztési ügynökségek aktívan részt vettek az I. NFT kidolgozásának folyamatában, és 2002-ben 

minden régió elkészítette a saját adottságaihoz illeszkedő stratégiáját. Az I. NFT. kapcsán azonban az RFT-k 

végül – részben a megváltozott uniós elvárások miatt – nem kaptak érdemi szerepet, mint nem kormányzati 

partnereket vonták be őket. A Bizottság és a Kormány oldaláról a későbbiekben nem volt meg a fogadókészség 

önálló regionális operatív programok jóváhagyására. A magyar Kormány – részben a brüsszeli bürokrácia 

nyomásának engedve - nem nyújtott be önálló regionális operatív programokat, csupán egy un. Regionális 

Operatív Programot (ROP), mely nagyságrendileg kisebb súlyú volt a többi OP-nál, és elsősorban az ágazati 

programokban megvalósított fejlesztéseket egészítette ki a területi sajátosságok figyelembevételével. Az 

egyetlen ROP IH-ja is kormányzati szintű hatóság lett. 

7.2. 2007- 

Az Európai Tanács rendelete szerint létrehozandó szervezetek (haza kormányrendeletben részletezve) 

Irányítóhatóság: a tagállam által egy operatív program irányítására kijelölt hatóság vagy nemzeti, regionális 

vagy helyi állami vagy magánszerv, illetve a tagállam maga, ha az adott feladatot maga látja el. Nálunk ezt a 

funkciót a jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alatt álló Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tölti 

be, mégpedig kizárólagos módon, s ezzel egy rendkívül centralizált és koncentrált intézményi modell jött létre. 

Az uniós szabályozás szerint működtetni kell továbbá egymástól független ellenőrző, tanúsító, kifizető 

hatóságokat, ezek nem rendelkeznek döntési kompetenciákkal, hanem az intézményrendszer és a pénzforrások 

áramlása felett gyakorolnak ellenőrzést. 

A monitoring bizottság az IH mellett a másik fontos szereplő, amely követi az operatív programok 

végrehajtását, gondoskodva a hatékonyságáról és minőségéről. Monitoring bizottság működik minden operatív 

program mellett, az IH közreműködésével került sor a tagok kiválasztására. 

Közreműködő szervezet: bármely szerv, vagy a közszférához vagy a magánszférához tartozó szolgálat, amely 

egy irányító vagy igazoló hatóság hatókörében cselekszik, vagy ilyen hatóság nevében hajt végre feladatokat a 

műveleteket végrehajtó kedvezményezettek vonatkozásában. A közreműködő szervezeteket az IH választotta ki, 

ezek akár több OP mellett is működhetnek. A ROP-ok közreműködő szervezeti feladatai megoszlanak a VÁTI 

és a regionális fejlesztési ügynökségek között. 

Működik továbbá egy, az intézményrendszer leírását véleményező független testület, amely vizsgálja különösen 

az irányító és igazoló hatóság, illetve a közvetítő szervezetek felépítésére és eljárásaira, valamint az említett 

hatóságokon és szervezeteken, az ellenőrző hatóságon és bármely más, annak felelősségére ellenőrzést végző 

szerven belül működő belső ellenőrzési rendszereket. Az intézményrendszer kontrolja elsősorban a KEHI, ÁSZ, 

valamint az NFÜ belső ellenőrzés feladata. 

A Strukturális Alapok direkt menedzsmentje tehát a második programozási ciklusban lényegében tovább 

koncentrálódott és a centralizáltsága is megmaradt, annak ellenére, hogy formailag a II. NFT már tartalmaz 7 

regionális operatív programot. A II. NFT és az Op-k egységes irányító hatósága a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség, amely a különböző kormányváltozások nyomán ugyan különböző minisztériumok, illetve a MEH 

irányítása alatt működött, de lényegében ugyanarról a szervezetről van szó. A 2010-ben bekövetkezett változás 

lényege, hogy az ágazati minisztériumok elveszítették korábbi IH szerepüket illetve szervezeti egységüket. E 

megoldás kétségtelen előnye, hogy a nemzeti szintű koordináció egységes szervezeti kerete biztosított, 

ugyanakkor kétséges, hogy a szervezeti méret és komplexitás a gyakorlatban nem veszélyezteti-e a 

működőképességet. A másik változás lényegében összhangban van a jelenlegi kormány kormányzási 

filozófiájával, amennyiben gyakrabban alkalmazza a direkt állami, adminisztratív irányítási eszközöket a 
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korábbi inkább neoliberális, NPM, kiszerződéses formákkal szemben. Jelenleg a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség, ugyan szervezeti önállóságát megőrizte, de a minisztériumi (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

illetve kormánybefolyás sokkal erőteljesebb. 

A régiók a menedzsmentben ugyan kaptak bizonyos jogosítványokat, de nincs döntéshozási kompetenciájuk, s a 

regionális fejlesztési ügynökségek un. közreműködő szervezetként (KSZ) vesznek részt a ROP-ok 

végrehajtásában, a pályázatok befogadásában, előértékelésében stb. 

Az ügynökségekkel kötött szolgáltatási-finanszírozási szerződések a teljesítményalapú finanszírozásra épültek, s 

lényegében az ügynökségek alapvető működési bázisává váltak. 

Összességében tehát az 1996 óta épített regionális intézményrendszer szerepe erősen lecsökkent. Nemzeti szintű 

fejlesztéspolitika – források hiányában – lényegében nincs, az uniós fejlesztési politika pedig erősen centralizált. 

A regionális politika közigazgatásra gyakorolt hatása sem egyértelműen pozitív, annak ellenére, hogy eleinte 

azzal lehetett számolni, hogy megerősödik a kormányzás középszintje, rehabilitálódik a tervezés, fontossá válik 

a hatékonyság és a partnerség. 

A régiók önkormányzati státuszba emelése, noha két kormányzati ciklusban is hivatalos programként szerepelt, 

végül is nem valósult meg. A régió-megye vita annyiban lezárulni látszik, hogy a jelenlegi kormányzat a 

megyék mellett tette le a voksát, és erős megyei kormányhivatalokat hozott létre, ugyanakkor a megyei 

önkormányzatok sem kompetenciáikban és különösen nem eszközeiket, forrásaikat tekintve nem birtokolnak 

erős pozíciót. Miközben a területi közigazgatás és a regionális fejlesztéspolitika menedzsmentje nem kell, hogy 

egységes területi illetve szervezeti keretbe szerveződjön, az bizonyos, hogy a regionális decentralizáció, a Barca 

jelentésben szereplő place-based szemlélet szervezeti feltételei hiányoznak. Úgy tűnik a kilencvenes években 

jellemző hazai regionális közpolitikai innovációk és progresszió nem folytatódik, s így a kohéziós politika sem 

volt képes hosszabb távon az európaizáció folyamatát megerősíteni, s ennyiben a következő programozási 

periódus fejlesztéspolitikai kihívásainak intézményi feltételei egyelőre bizonytalannak tűnnek. 

1. melléklet: Területi egyenlőtlenségek Magyarországon 
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2. sz. melléklet 
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3. melléklet: A hazai területfejlesztési intézményrendszer 

 

4. melléklet Az EU támogatások intézményrendszere, 2007-2013 
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5. melléklet: A középszintű kormányzatok és a NUTS egységek az Európai Unió tagállamaiban 
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6. melléklet: Összefoglaló az európai unió bizottsága 5. Kohéziós jelentéséről 

(Készült az MTA Regionális Kutatások Központjában, Pécs, 2011) 

8. GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ,TERÜLETI HELYZET 
ÉS TRENDEK 

Az ötödik kohéziós jelentés helyzetelemzésében a korábbi jelentésektől részben eltérő szemlélettel, a területi 

kohézió Lisszaboni Szerződésben lefektetett elvének figyelembevételével vizsgálja az Európai Unió gazdasági 

és társadalmi helyzetét, valamint területi folyamatait. Ez a következő hangsúlyváltozásokban mutatkozik meg: 

– A jelentés részletesen foglalkozik a legfontosabb szolgáltatásokhoz (oktatás, egészségügy, üzleti, 

kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások) való egyenlő hozzáférés kérdéseivel. 

– Erősebb figyelmet kap a fenntartható fejlődés környezeti oldala (elsősorban a klímaváltozás és az 

energiabiztonság szempontjai). 

– A területi elemzésekben az adott fejlesztési célokhoz vagy elemzési szempontokhoz flexibilisen illeszkedő 

léptékű funkcionális régiók (tehát nem csak NUTS2 vagy NUTS3 egységek, hanem a Duna-régióhoz és a Balti 

térséghez transznacionális makrorégiók vagy a határokon átnyúló CBC-k) és területi együttműködések adják a 

vizsgálati keretet. 

– A korábbi, erősebben ágazati szemléletű jelentésekhez képest kiemelt figyelmet kap az uniós politikák területi 

hatásainak felmérése; ennek érdekében az EU erős statisztikai és elemző intézményrendszert alakított ki. 

– A dokumentum új mutatókkal méri az intézmények hatékonyságát és a versenyképességet, valamint a 

társadalmi kohézió objektív és szubjektív, területi metszetben korábban nem vizsgált, aspektusait. 

A jelentés helyzetelemzésének részfejezeteiben bár nem azonos súllyal, de rendre három meghatározó 

problémakör tér vissza: 
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– Az egyik az EU-15-ök és az újonnan csatlakozott EU-12-ek közötti fejlettségbeli szakadék, és a közösségi 

politikák gyakran merőben eltérő hatása ezekben az országokban. 

– A másik az EU helyzete a globális rendben, kiemelten kezelve Észak-Amerikát, Japánt, Kelet-Ázsiát és a 

BRIC-országokat (a négy nagy ország: Brazília, Oroszország, India és Kína). Ez az összehasonlító szemlélet 

először a negyedik kohéziós jelentésben jelent meg. 

– Végül a legfontosabb rövid és középtávú probléma az a súlyos pénzügyi, gazdasági és államháztartási válság, 

amely egyrészt megváltoztatja a közösség mozgásterét, másrészt megnöveli a tagállamok terheit. 

Az új bővítés lehetőségei (Nyugat-Balkán, Törökország és Izland), bár a helyzetelemzés külön foglalkozik 

velük, nem hangsúlyosak a dokumentumban. 

8.1. Versenyképesség és konvergencia 

A jelentés megállapítja, hogy az EU magasabb növekedési rátát ért el 2000 és 2007 között, mint az Egyesült 

Államok, Japán és Kanada, de ezt elsősorban a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózásának köszönhette. A 

legfejlettebb tagállamok átlagosan évi 1,8%-kal, a közepesen fejlettek 2,9%-kal, a kevésbé fejlettek 5,2%-kal 

növekedtek, az EU-27-ek 1,8%-os átlaga azonban messze elmaradt a BRIC-országok teljesítményétől (3,1%, 

7,7%, 5,2% és 9,9%). 

A globális versenyben egyes szektorokban az EU lemaradása mutatkozott meg (textilipar, fémipar, elektronikai 

és optikai cikkek), ugyanakkor egyfajta regionális polarizáció következett be: a versenynek erősen kitett 

specializálódott régiók egy része a hozzáadottérték-tartalom növelésével képes volt helytállni, míg az erre 

képtelenek nem tudtak lépést tartani az alacsony költségekkel és minőséggel versenyző riválisokkal. A válság 

hatásai rövid távon jobban érintették az erős feldolgozóiparú régiókat, de ugyanezek a régiók hamarabb tudtak 

kilábalni, mint társaik. A legkedvezőbb eredményeket az üzleti és pénzügyi szolgáltatások eleve fejlettebb 

központjai érték el, amelyek megfelelően ki tudták használni globális kapcsolatrendszerüket és a nagyvállalati 

központok jelenlétének pozitív hatásait. 

Ebben a közegben az EU-15-ök és 12-ek kereskedelmét a növekvő belső (európai uniós) export és import 

jellemezte; bár az EU-12-ek esetén itt egyoldalú függésről, a világpiac többi részéhez is erősebben kötődő EU-

15-öknél pedig egy sokoldalúbb, ennek megfelelően stabilabb kapcsolatrendszerről beszélhetünk. A külföldi 

működő tőke (KMT) áramlásában a válság jelentős átmeneti visszaesést jelentett 2009-ben, amely különösen 

kedvezőtlenül érintette a 12-eket, ezen belül Észtországot és Bulgáriát. 

Továbbra is problémát jelentett az EU számára a munkaerő USA-hoz képest alacsony mobilitása, amely mind a 

tagállamok között, mind országhatárokon belül megfigyelhető. A munkaerőmozgások mintegy 85%-a az utóbbi 

léptékben következett be, és mindössze a munkaképes lakosság 0,15%-a változtatott lakhelyet a tagállamok 

között, amely elmarad a harmadik országokból bevándorlók részarányához (0,2%) képest. 

Regionális szinten a GDP növekedéséből legerősebben az új tagállamok és a korábbi kohéziós országok egyes 

régiói részesültek. Magyarország pozíciói az EU-12-ek csoportján belül gyenge, ráadásul a relatíve fejlett és 

fejletlen régiók közötti különbségek növekedtek 2000 és 2007 között (utóbbi probléma viszont Romániában volt 

a legerőteljesebb). 

Továbbra is jellemző a nagyvárosi (metropolisz) régiók, vagyis a 250 ezer főnél nagyobb városi agglomerációk 

domináns és egyre növekvő gazdasági szerepe, különösen az alulurbanizált új tagállamokban, ahol a fővárosok 

és – egyes országokban – pár nagyvárosi központ szinte szigetszerű fejlődési gócpontot képez a lemaradó 

vidékkel szemben. Ugyanakkor egyes elemzések szerint a fejlődés folyamatának előrehaladásával a 

nagyvárosok agglomerációs előnyei fokozatosan szétterülnek, a fejlettségi különbségek feszültségei enyhülnek a 

javuló üzleti környezet, a fejlődő infrastrukturális és telekommunikációs ellátottság, valamint a humánerőforrás-

fejlesztés hatására. 

A foglalkoztatás és a munkaerő-piaci aktivitás kérdései a válságnak köszönhetően is kitüntetett figyelmet 

kaptak. Különösen a közepesen fejlett régiókban a foglalkoztatottság változása erősebb hatással volt a GDP-ben 

mért növekedésükre, mint a termelékenység javulására, és a két tényező nem állt egymással ellentétben. Az 

Európa 2020 stratégiában előirányzott 75%-os foglalkoztatási arány elsősorban az elmaradott régiókat hozná 

kedvező helyzetbe, mivel most is itt a legalacsonyabb az aktivitás (Magyarország mutatói kirívóan 

kedvezőtlenek, csak Dél-Olaszország, valamint egy spanyol és egy lengyel régió mutat a lemaradó Kelet-

Magyarországhoz és Dél-Dunántúlhoz hasonló képet). Az EU szintjén ugyanakkor stagnált a munkaképes 
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népesség számaránya, amely a jövőben egyre erősödő növekedés-visszatartó hatást gyakorol a közösség 

gazdaságára, még akkor is, ha a gazdaságban végbemenő szerkezetváltás a termelékenység erős javulásával jár. 

A pénzügyi és üzleti szolgáltatások szektora mutatta 2000 és 2007 között a legnagyobb növekedést a 

foglalkoztatás területén. A konvergencia régiókban a pénzügyi és üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak 

aránya azonban még mindig csak a fele a versenyképességi régiókban mérhető aránynak. 

A képzés és a felsőoktatás növelik a munka produktivitását. Azonban jelentős különbségek mutathatóak ki ezen 

a téren a tagállamok régiói között. A jelentés a következő mutatókkal dolgozik: felsőfokú végzettségűek aránya 

a 25-64 közötti népességen belül, az alacsony iskolai végzettségűek aránya ugyanebben a populációban, a 30-34 

éves népességen belül a felsőfokú végzettségűek aránya az Európa 2020 célértékének függvényében (ez 40%), a 

25-64 év közöttiek képzésben való részvétele, a korai iskolaelhagyók aránya a 18-24 év közöttiek körében az 

EU 2020 célérték (10%) függvényében.. Jelenleg az EU régióinak csupán egynegyedében éri el a 30%-ot a 

felsőfokú végzettségűek aránya. 

Az innovációnak és a kreativitásnak számos forrása van a kulturális sokszínűségtől és a toleranciától kezdve a 

vállalkozásokig és a kreatív osztályig. Komoly eltérések mutathatók ki a tagállamok és a régiók között az 

innovációs kapacitás tekintetében. A European Innovation Scorebord adatai szerint a legnagyobb innovációs 

kapacitás a Skandináv országokban mutatható ki (magasabb, mint Japánban vagy az USA-ban) Az EU 12 

teljesítménye generálisan rosszabb mint az EU 15-é. Az EIS a tagországok négy csoportját különíti el. 

Magyarország az utolsó csoportba tartozik Bulgáriával, Lettországgal, Litvániával, Máltával, Lengyelországgal 

és Szlovákiával együtt. Ez a csoport jóval az EU átlag alatt teljesít. 

Elmondható, hogy a leginkább innovatív régiók a leginnovatívabb országokból kerülnek ki és fordítva. Ez alól 

kivételt képeznek bizonyos térségek, pl. a Budapest és a Pozsony körüli régió is ilyen. 

A K+F ráfordítások regionális különbségei jelentősnek mondhatók Európában. Az átlagos érték 2007-ben a 

GDP 1,7%-a volt, 5-6%-os (Németország, Svédország) illetve 0,1%-os (Bulgária, Lengyelország) 

szélsőértékekkel. Az Európa 2020-ban kitűzött 3%-os célértéket jelenleg csupán tíz régió éri el. 

Az innovációs kapacitás másik indikátora a tudományos és technológiai szektorban dolgozó felsőfokú 

végzettségűek aránya. Ez a mutató is komoly regionális egyenlőtlenségeket mutat Európán belül, ahogyan a 

benyújtott szabadalmak megoszlása is. A legfrissebb adatok szerint a konvergencia régiók csupán az EU átlag 

11%-ának megfelelő szabadalmat nyújtottak be. 

Jelentős figyelmet fordít az elemzés az infrastruktúraellátottság hatásaira, megállapítva, hogy az infrastrukturális 

befektetések haszna attól is függ, hogy a régió hogyan képes kiaknázni azok előnyeit, és milyen más előnyökkel 

(pl. humán tőke és innováció) képes őket kombinálni befektetésösztönző politikájában. A közúti 

infrastruktúrában elsősorban a nyugat-európai országok adottságai jók, az autópályahálózatok a francia, osztrák 

és német régiókat hozták a legjobb helyzetbe. A vasúthálózatokban ezek a különbségek csekélyebbek, bár az 

EU-12-ek vasúthálózata jelentős minőségi elmaradottsággal küzd, és még nem részesült a nagysebességű 

vonalhálózat kiépítésének előnyeiből. A légi közlekedés legnagyobb bővülése a repülőtérhálózat másodlagos 

csomópontjaiban (az új tagállamokban a fővárosokban is) ment végbe, elsősorban az olcsó légitársaságok 

elterjedésének eredményeként. 

Az infokommunikációs hálózatok fejlődése a ritkán lakott, periférikus területek kivételével általánosan jó 

ellátottságot eredményezett az EU területén. Elsősorban Görögország, Szlovákia, Lengyelország, Románia és 

Bulgária problémái jelentősek (különösen a szélessávú internet elérés terén), míg Magyarországon és 

Csehországban 2005 és 2009 között jelentős felzárkózás zajlott le. Ugyanakkor az EU számos országában, 

elsősorban a mediterrán országok és Írország fejletlen régióiban problémát jelent a digitális analfabétizmus, 

miközben a centrumtérségekben könnyen újabb előnyök alakulhatnak ki az új generációs hálózatok 

elterjedésével. 

Az energiaszektorban az EU egészére jellemző hatékonyságnövekedés jelentős komponensét tette ki az 

energiatakarékosabb technológiák elterjedése, legnagyobb mértékben Romániában és Bulgáriában (a termelés 

modernizációja és a rossz hatékonyságú üzemek bezárása). A fenntarthatóság szempontjai megkövetelnék a 

szén- és lignitalapú villamosenergia-termelés visszaszorítását, amely még mindig az össztermelés 27%-át adja, 

és öt tagállamban meghaladja a felét (Lengyelországban és Észtországban 90%-át). A jelentés elsősorban az 

energiahatékonyság javítására összpontosít, továbbá – nem kellő részletezettséggel – kihangsúlyozza a megújuló 

energiák fontosságát is. 
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Bár nem egzakt kritériumok alapján, de a jelentés elemzi az intézmények kohézióra gyakorolt hatásait. A 

válságban felértékelődött a makrogazdaság helyzetét befolyásoló intézményrendszer, különösen annak a 

költségvetési hiány és az államadósság szintjére kiható elemei. Az intézményrendszer legjelentősebb fejlődése a 

balti államokat jellemezte, és hatással volt rá az e-kormányzás szolgáltatásainak bevezetése is, de az utóbbi még 

a legjobb teljesítményt mutató tagállamokban (északi államok, Hollandia és Luxemburg) is alig érte el az 50%-

ot. 

8.2. A jóllét javítása és a társadalmi kirekesztés csökkentése 

A jóllét mérésére használt mutatók – várható élettartam, csecsemőhalandóság, nemek közötti egyenlőség, 

biztonság, munkanélküliség – a GDP-nél árnyaltabb képet adnak a jóllétről, ám vannak olyan nehezen mérhető, 

a piacon meg nem jelenő tényezők (pl. a háztartáson belül végzett munka, a saját készítésű javak és 

„szolgáltatások‖), amelyek jelentősen növelik az emberek életminőségét. A jelentés igyekszik a hagyományos 

mutatókon túl alternatív mutatókkal (boldogság, az élettel való elégedettség) is bemutatni a jólét dimenzióit az 

EU-ban. 

Az EU-ban a várható élettartam és a csecsemőhalandóság egyaránt a legkedvezőbbek között van a világon – a 

várható élettartam 12 évvel magasabb (79 év), mint a világátlag, a csecsemőhalandóság pedig a világátlag 

egytizede (5 ezrelék). Az Unión belül azonban markáns különbségek mutatkoznak, Románia, Bulgária és 

Magyarország értékei a legrosszabbak között vannak szinte valamennyi fajta egészségügyi kockázat 

tekintetében. A két legfőbb halálozási ok a 65 év alatti felnőtteknél a rákos megbetegedések és a szívbetegségek. 

E két betegség aránya Romániában, Bulgáriában, Magyarországon és a Balti államokban majdnem kétszer 

akkora, mint az EU-s átlag. A 65 év alattiak rák miatti halálában Magyarország összes régiója kirívóan rossz 

pozíciót foglal el. Ugyancsak a legrosszabb kategóriában van Magyarország az öngyilkosság területén – itt 

azonban a francia, a finn, valamint a balti régiók is kedvezőtlen helyzetben vannak. Az egészségügyi 

kockázatok különbözősége az ellátás minőségére, elérhetőségére, ingyenességére, a rászorulók felkészültségére 

(pl. nyelvismeret) vezethető vissza. Az egészségi állapot szubjektív megítélése tekintetében Magyarországon a 

második legmagasabb (csaknem 20%) azoknak az aránya, akik saját egészségi állapotukat rossznak minősítik. 

Az általánosságban kedvezőbb életfeltételek miatt a várható élettartam és a medián életkor is növekszik. Az 

öregedő népességből adódó gazdasági (nyugdíj) problémákat az 55-64 éves népesség munkaerőpiacon tatásával 

akarja elérni az EU. Az átlag életkor regionális különbségeihez az idős és a fiatal korosztály (általában 

ellentétes) migrációs mozgása is hozzájárul. 

2000 és 2008 között a munkanélküliség EU szinten 2 százalékponttal csökkent. Regionális különbségek – bár 

csökkenő mértékben – azonban itt is jelen vannak. Magyarország összes régiója (Közép-Magyarországot 

kivéve) a legrosszabb kategóriába tartozik, a munkanélküliség több mint 0,5 százalékponttal nőtt, így 2008-ra a 

Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország a legmagasabb munkanélküliségi rátával rendelkező régiók csoportjába 

tartozott. A válság következtében a munkanélküliség az egész EU területén nőtt. A 25 év alattiak 

munkanélküliségi rátája kétszer akkora (15,5%), mint a teljes átlag. 

A migráció az EU átlagában növekedett, ám ez az Európán kívüli migrációból következik. Az Unión belül a 

kelet-közép-európai régiókban az elvándorlás, a nyugati régiókban – főként Írországban és Spanyolországban – 

az olcsó munkaerő bevándorlása a jellemző. Ezen kívül valamennyi kelet-közép-európai állam fővárosa 

éreztette az országon belüli népesség-elszívó hatását. A természetes szaporulat a NUTS3-as régiók 

kétharmadában negatív volt. A városi és vidéki területek közötti népességmozgás az EU15-ök és EU12-eknél 

ellentétes: míg a régi tagállamokban a vidéki területekre költöznek az emberek, addig a 12 új tagállamban a 

városi térségek vonzzák a népességet. 

A nők munkanélküliségi és foglalkoztatottsági mutatói egyaránt rosszabbak, mint a férfiaké (főként 

Spanyolországban, Olaszországban és Görögországban), annak ellenére, hogy a képzettségi mutatóik jobbak. A 

munka és a családi élet összehangolása a nők számára nehezebb. 

A jelentés vizsgálta az alapvető szolgáltatásokhoz (iskola, egészségügyi ellátás, bank) való hozzáférés 

szubjektív megítélését a különböző típusú – sűrűn lakott, közepesen sűrűn lakott, ritkán lakott – térségekben. 

Ebben a mutatóban is jelentős különbségek érzékelhetők; Magyarországon a három típusú terület lakóinak 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése között nincsenek markáns különbségek. A biztonságérzet és bizalom romló 

tendenciát mutat annak ellenére, hogy a bűncselekmények tényleges száma csökken. A bűncselekmények, 

erőszak és vandalizmus a sűrűn lakott területeken gyakoribb, mint a ritkábban lakott területeken. 
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A háztartások bevételének puszta számszerű összehasonlítása torz képet fest, hiszen a különböző tagállamok 

kormányzatai más arányban járulnak hozzá egyes szolgáltatásokhoz (pl. egészségügy, oktatás) és más-más 

módon biztosítanak egyéb természetbeni juttatásokat. Ezért használatos a „nettó rendelkezésre álló jövedelem‖ 

mutatója, ami korrigálja ezeket az eltéréseket. Azonban ez a mutató sem egészen objektív, mert a különböző 

tagállamok eltérő arányban határozzák meg a becsült természetbeni transzferjövedelmek arányát. A nettó 

rendelkezésre álló jövedelem alapján a régiók között kisebb különbség mutatható ki, mint az egy főre jutó GDP 

alapján, azonban az eltérések így is jelentősnek tekinthetők. 

Az emberi jóllét egyik legfontosabb tényezője a megfelelő lakhatás megléte. A legutóbbi Eurobarometer 

felmérés szerint az EU lakosságának 26%-a fizet túl magas árat a lakhatásért, így ez a legfőbb oka a 

szegénységnek. A szegénységi küszöbérték alatti jövedelemmel rendelkező háztartások relatíve többet fizetnek 

a megélhetésért, mint a magasabb jövedelemmel rendelkezők. A legtöbb országban és EU szinten sem veszik 

figyelembe jelenleg a lakhatási költségeket a szegénységgel veszélyeztetettek körének számításánál. 

2008-ban az EU lakosságának 17%-a élt a saját országában mért átlagjövedelem 60%-a alatti bevételből. 

Regionális szinten jelentős különbségek mutathatók ki ennél a mutatónál is, a kevésbé fejlett régióknál 

magasabb ez az arány, míg a fejlettebbeknél alacsonyabb. Ez tisztán látható az Egyesült Királyság, 

Spanyolország, Olaszország és Németország esetében. A szegénységi küszöbérték összege 4-5-ször nagyobb a 

legmagasabb jövedelmi szinttel rendelkező országokban, mint a legalacsonyabb kategóriában. 

Ennek mérésére a jelentés egy kilenc elemből álló mutatót használ. E szerint az indikátor szerint az EU 

lakosságának 17%-a abszolút szegénységben él (2008-ban). Természetesen ez a probléma leginkább a kevésbé 

fejlett országokat érinti, az EU 15-ök közül csak Görögországban és Portugáliában magas ez az arány 

(mindkettőben 22%), az EU 15 átlaga 13%. Magyarország a második legmagasabb értéket mutatja az EU 27-

ben a „munkanélküli‖ illetve „alacsony munkaintenzitású háztartásokban‖ élő népesség arányát tekintve. 

Megjegyezendő, hogy a jelentés külön összehasonlítást végez hat közép-európai és balti állam között, és 

megállapítja, hogy míg 2005-ben Magyarországon volt a második legalacsonyabb szinten az anyagi 

deprivációban élők aránya, addig 2008-ra a legmagasabb lett az összehasonlításban. Ezt a negatív változást nem 

egy abszolút értékben történt romlás okozta, hanem az, hogy a többi ország az időszak alatt sokat javított. 

A jelentés csak Bulgária és Románia esetében mutatja ki, hogy a ritkán lakott térségekben magasabb lenne az 

anyagi deprivációban élők aránya. A dokumentum szerint a tagállamok többségében ez az arány hasonló, vagy 

akár alacsonyabb is ezekben a térségekben. Ez utóbbi különösen a fejlettebb országokra igaz. Az ENSZ által 

fejlesztett „Emberi fejlettségi mutató‖ tagállami szintű regionális összehasonlításban a legrosszabb eredményt 

felmutató 10 régió közül kettő magyarországi is található. 

8.3. Környezeti fenntarthatóság 

Az Európai Unió környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeinek középpontjában a klímaváltozás, az 

ahhoz való alkalmazkodás és az ahhoz vezető okok mérséklése áll. A klímaváltozás problémája köré 

csoportosítva tárgyalja a főbb környezetvédelmi törekvéseket az EU 2009-ben kiadott Klímaváltozás Fehér 

Könyve is. 

A klímaváltozás a földrajzi helyzet, a kitettség és a gazdasági fejlettség függvényében különbözőképpen fogja 

érinteni az országokat. A klímaváltozás által legsúlyosabban érintett területek Európa déli és keleti részén 

helyezkednek el. Helyzetüket súlyosbítja, hogy olyan ágazatok dominánsak ezeken a területeken, amelyek 

jobban kitettek a klímaváltozásnak (mezőgazdaság, turizmus). A klímaváltozás legfőbb várható hatásai: az 

átlaghőmérséklet emelkedése, a csapadék eloszlásának változása, valamint a tengerszint emelkedése. Ennek 

megfelelősen a mezőgazdaság, az erdészet, a halászat, az energiatermelés és a turizmus lesz a leginkább érintett 

iparág. Az extrém időjárás az épített környezetre is hatással lesz. A minderre való felkészülés a GDP rövid távú 

növekedésével is járhat. 

Európában a hőmérséklet az IPCC2 A1B szcenáriója szerint 3-5°C fokkal fog emelkedni az 1961-1990-es 

átlagához képest (ennek ellenére az EU kifejezett célja, hogy a hőmérséklet-emelkedést 2°C alatt tartsa). A 

hőmérséklet emelkedése leginkább a Földközi-tenger partvidékét érinti, ezen kívül Bulgáriát és Románia déli 

részeit, valamint Franciaország és Magyarország középső területeit. Írországban és Skóciában lesz a legkisebb 

mértékű a melegedés. A hőmérséklet emelkedésének egyik közvetlen következménye a magashegyi hótakaró és 

gleccserek visszahúzódása és a havas napok számának csökkenése. Ez közvetlenül érinti Európa édesvíz-

                                                           
2Inter-governmental Panel on Climate Change, Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 
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tartalékait (amelynek 40%-a raktározódik a téli hósapkában és gleccserekben, és amely többek között a Dunát, a 

Pó folyót és a Rajnát táplálja), valamint maga után vonja a víz téli raktározása és a nyári kiengedése ritmusának 

felborulását. A hótakaró visszahúzódása természetesen a téli sport-turizmust, valamint a hegyek érzékeny 

ökoszisztémáját is érinti. 

A klímaváltozás másik fontos velejárója a csapadék mennyiségének és eloszlásának megváltozása. Az 

elkövetkező hatvan évben egyes területeken az éves csapadék mennyisége 20-40%-kal is csökkenhet 

(elsősorban Európa déli területein), míg a Balti-tenger és az Északi-tenger régiójában 20-40%-os növekedés 

várható. A csapadék csökkenése súlyos hatással lesz az édesvíz-készletekre. Emellett, a túlhasználat és 

felmelegedés együttes hatásaként markánsan megváltozhatnak a környezeti tényezők és az ökoszisztémák: fél-

sivatagos és sivatagos területek jöhetnek létre (Dél-Románia, Bulgária, Szicília, Szardínia, Spanyolország, 

Görögország). Ez a biodiverzitásra egyértelműen káros hatással van, emellett a vízkészletek is súlyosan 

sérülnek. A talajok szervesanyag-tartalma csökkenhet, az eróziónak jobban kitettek lesznek, és csökken a 

széndioxid-megkötő képességük. A felmelegedéssel az erdőtüzek gyakorisága is megnő. 

A csapadék csökkenését tovább súlyosbítja, hogy a csapadék eloszlása időben sokkal szélsőségesebb lesz. A 

felmelegedés miatt egyébként is gyengülő tároló kapacitásokra (gleccserek, talaj, növényzet) hirtelen nagy 

mennyiségben érkező csapadék kerül, ami áradásokhoz vezet. Később a tengerszint emelkedése miatt több 

tengerparti terület elöntése várható, főként Hollandiában. 

A csapadék visszatartását gátolja a burkolt felületek kiterjedésének növekedése. A burkolt felületek növekedését 

a települések és a közutak felületének bővülése okozza. Az egy főre jutó burkolt felület a városokban 

alacsonyabb, mint a falusias területeken – ez is azt sugallja, hogy a kompakt városi szerkezet előnyösebb a 

szétterjedőnél. 

Az EU 2007-ben fogadta el az ún. 20-20-20 célkitűzéseket, amelyek 2009-ben lettek hatályosak. Az üvegház-

hatású gázok kibocsátásának és az elsődleges energia-felhasználásnak 20%-kal való csökkentését, valamint a 

végső energiafelhasználáson belül a megújuló forrásból származó energia 20%-os részarányának elérését négy 

eszköz szolgálja: az Európai emisszió-kereskedelmi rendszer (ETS) újragondolása, az ETS alá nem tartozó 

kibocsátók (pl. közlekedés, háztartások, mezőgazdaság) figyelembevétele, a nemzetállami megújuló energia 

célkitűzések, valamint a szén felfogásával és raktározásával kapcsolatos jogi keret kialakítása. 

A 2005-ben elindított ETS megvalósítása a mai napig nem hozott jelentős eredményeket a CO2 árát illetően – ez 

részben amiatt lehet, hogy a 2005-2007-re előirányozott „eladható‖ mennyiség meghaladta a kibocsátásokat, 

2009-től pedig a válság miatt visszaesett a termelés és így az emisszió is. A kereslet várhatóan felélénkül 2013-

tól, és 2020-ig az ETS a kibocsátás-csökkentés kulcsfontosságú eszköze lehet. 

A Kyotoi Egyezmény értelmében az EU-nak 2012-ig 8%-kal csökkenteni az üvegház hatású gázok kibocsátását 

az 1990-es évek szintjéhez képest. Az előrejelzések szerint ez a vállalás tartható, ám az EU15-nek a fejlődő 

országoktól vélhetően karbon krediteket kell vásárolnia hozzá. Az EU 15-ön belül Németországban és az 

Egyesül Királyságban csökkent legnagyobb mértékben a kibocsátás. Az EU 12-ben elsősorban a szennyező 

iparágak visszafejlődése miatt nagy mértékben csökkent a kibocsátás, így a kitűzött számokat már most 

meghaladták. (1990 és 2008 között 27.2%-kal esett vissza a kibocsátás, ám 2002 óta újból növekszik a fejlődő 

gazdaság miatt; 2010-re a csökkenés várhatóan 21% lesz az 1990-es értékhez képest.) 

A megújuló energiatermelés részarányában Svédország áll a legjobban, 43%-kal. A 2020-ra tett célkitűzések 

országonként változnak. A két legjelentősebb forrásnak a nap és a szélenergiát tekinti az EU. A megújuló 

energiatermelés váltakozó jellege miatt az energia tárolása kulcskérdés lesz a jövőben. A megújuló 

energiatermelés egyéb módjainak fejlesztése sok beruházást, kutatást és technológiai újítást tesz szükségessé. 

Mivel a különböző területeknek különböző alternatív energiaforrásokban vannak jó adottságaik, az intelligens 

energiaszállító rendszerek telepítése nagyon fontos lesz. 

Az energiahatékonyság legalább annyira fontos, mint az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentése 

vagy az alternatív energia arányának növelése. A közlekedésben és a háztartások energiafogyasztásában lehet 

elérni a legnagyobb megtakarításokat. A közlekedésben (főként az áruszállításban) a vasúti szállítás sokkal 

energiatakarékosabb, mint a közúti szállítás, mégis az utóbbi növekszik Európa-szerte. Az EU15-ben az 

úthálózat sokkal magasabb fejlettségi szinten áll, mint az EU12-ben, és a forgalom is nagyobb rajtuk. Ezért itt az 

egyéb közlekedési módokat kell vonzóbbá tenni, illetve a multimodális közlekedés lehetőségét kell kialakítani. 

Az EU12-ben az úthálózat nem megfelelő állapota sokszor akadályozza az elérhetőséget és a térségek fejlődési 

kilátásait. A közútitól eltérő közlekedési módokra való átállást, valamint a zsúfolt központi csomópontok helyett 

kevésbé terhelt átszálló-pontok választását jogszabályokkal és árazási technikákkal kell elősegíteni. A vasútnak 
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sokkal nagyobb szerepet kellene kapnia mind az áruszállítás, mind a személyszállítás terén. A háztartásokban az 

energiatakarékosság a hatékonyabb fűtés, hűtés, szigetelés és elektromos eszközök segítségével érhető el. Egyes 

számítások szerint akár 43%-os energia-megtakarítás is lehetséges a háztartások körében. 

A városoknak kiemelten fontos szerepük van a környezeti hatások létrehozásában és mérséklésében, mert mind 

a népesség, mind a gazdasági tevékenység bennük koncentrálódik. Az EU „Okos Város Kezdeményezése‖ 

(Smart Cities Initiative) éppen ezért a városokra fókuszál. A városokban együttesen van jelen a közlekedés és az 

épületek magas energiaigénye, de ezek kezelésének a városokban nagy mozgástere is van határozott városi 

politika és ösztönzők segítségével. A népesség nagyobb sűrűsége és a kompakt városi szerkezet mindemellett 

kisebb környezetterheléssel jár, mint a szétterjedő városszerkezet. A városi zöld felületek mind a környezet, 

mind az emberek rekreációs lehetőségében fontos szerepet játszanak. 

A környezet állapotának javítását az EU egyrészt a káros emberi hatások mérséklésével, másrészt a környezeti 

infrastruktúrába való befektetéssel támogatja. A szennyvízkezelés és a hulladékgyűjtés területén jelentős 

eredményeket sikerült elérni. EU szinten a települések szennyvízének 90%-a kerül kezelésre – ez az arány 

azonban változó az országok között, legrosszabbul Románia áll, még Bukarest környékén is van, ahol kevesebb 

mint 30%-os a kezelésre kerülő szennyvíz aránya. A hulladékkezelés terén igen jelentős eredmények vannak az 

újrafeldolgozás, az energetikai hasznosítás és a hulladékhasznosítás regionális megszervezése tekintetében. A 

hulladékhasznosítás mindeközben az EU GDP-jének 1%-át kitevő iparággá fejlődött, amely becslések szerint 2 

millió munkahelyet biztosít. 

A levegő minőségét illetően a szálló por és részecskék aránya Európa középső részein, Lengyelország középső 

és déli vidékein, Magyarország egyes területein és Bukarest környékén lépi át az EU-ban érvényes határértéket, 

míg a légköri ózon a Földközi-tenger partvidékén és a déli országokban lépi át a megengedett küszöböt. 

Az EU területének 18%-át kitevő Natura 2000 területek a megőrző jellegű környezetvédelem legfontosabb 

színterei. A természetvédelmen kívül ezeknek a területeknek a gazdasági, rekreációs hasznosítása előtérbe kerül. 

9. NEMZETI POLITIKÁK ÉS KOHÉZIÓ 

9.1. Közkiadások az uniós tagállamokban 

2008-ban az Európai Unió GDP-jének 47%-át fordították közkiadásokra a tagállamok, mely arány 2009-re 4%-

kal emelkedett, meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy e bővülés nem annyira a kifizetések növekedésével, mint 

inkább a válság miatt jelentősen visszaeső nemzetgazdasági teljesítményekkel magyarázható. Az egyes 

országok ráfordításait vizsgálva igen számottevő eltérések tapasztalhatóak: Dániában 2008 folyamán a GDP 

58%-át tették ki a közkiadások, Romániában ugyanakkor alig 40% volt ez az arány. Az összegszerű kifizetések 

és a GDP-hez viszonyított hányadok pénzben kifejezhető különbségei mellett, hatalmas eltérés mutatkozik 

annak kapcsán is, hogy az egyes tagállamok pontosan mire is fordítják forrásaikat. 

Az állami szféra által finanszírozott közösségi célú – főként infrastrukturális – beruházások-fejlesztések 

költségei – a 2000-es évek elején mért adatokhoz képest átlagosan 17%-os növekedés ellenére – viszonylag 

alacsonyak az Európai Unióban, nem érik el a GDP 4,5%-át, vagyis az összes közkiadás 9%-át. A régebbi 

tagállamokban (EU-15) legalább egy százalékponttal kisebb e közberuházások aránya, mint a 2004-ben és 2007-

ben csatlakozott országokban (EU-12). Érdemes megjegyezni, hogy e beruházási-fejlesztési célú közkiadások az 

elmúlt évek során öt kohéziós országban (Görögországban, Magyarországon, Máltán, Portugáliában és 

Szlovákiában) csökkentek a leginkább, miközben a legjelentősebb növekedést e ráfordítások tekintetében 

szintén kohéziós tagállamok (Lengyelország, Észtország, Románia, Litvánia, Lettország és Bulgária) 

produkálták. 

Az EU-tagállamok közkiadásainak legnagyobb hányadát – átlagosan 39%-át – a szociális jellegű költségek 

teszik ki. 2008-ban átlagosan az uniós GDP 18%-át fordították ilyen típusú feladatokra az egyes országok. A 

legtöbbet Dániában, Svédországban és Franciaországban költenek szociális ügyekre. A rendelkezésre álló 

adatok alapján közlekedés-, kommunikáció- és energetikai fejlesztésekre azon tagállamokban fordítanak arányos 

viszonyítás szerint többet, melyek az uniós GDP/fő átlagértéket nem érik el, míg környezetvédelmi típusú 

kiadásokra az átlagot felülmúló országokban határoznak meg nagyobb pénzkereteket. Az oktatási szektorra az 

uniós GDP 5%-ának megfelelő összeget költöttek el a tagállamok 2008-ban, mely nemzetközi 

összehasonlításban kedvező, ám egyáltalán nem magas értéknek számít. 
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Összességében megállapíthatjuk, hogy a 2000-es évek elejéhez képest, bár százalékos értelemben nem, 

reálértéken növekedtek a tagállami közkiadások, különösen az újonnan csatlakozó országokban. A 

legszignifikánsabb bővülés a környezetvédelmi és a közlekedés-fejlesztési célokat szolgáló ráfordítások terén 

mutatkozik, míg a legcsekélyebb az oktatási és a szociális jellegű kötelezettségek kapcsán. 

9.2. Közkiadások és közösségi beruházások regionális szinten 

A Kohéziós Jelentés megállapította, hogy az elmúlt néhány évtizedben a közkiadások vonatkozásában 

megnövekedett az alsóbb szintű igazgatási szintek felelőssége a központi kormányzat felelősségének a 

csökkenése mellett, ez azonban nem járt az alsóbb szintű igazgatási egységek forrásainak a növekedésével. A 

kompetenciák fokozatos decentralizációja ellenére a helyi/regionális önkormányzatok részaránya az összes 

közkiadáson belül stagnált az elmúlt évtizedben. A helyi szintű kiadások közül az oktatási és a szociális 

kiadások a legnagyobbak, és szintén nagy arányt képviselnek az egészségügyi és a gazdaságfejlesztési kiadások. 

Fordított a helyzet a közösségi beruházások területén, ugyanis azok sokkal inkább decentralizáltak, átlagosan 

kétharmadukat hajtják végre a helyi szinten. A közkiadásokkal kapcsolatos felelősség helyi szintre ruházása 

azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy a helyi hatóságok döntési kompetenciái is növekedtek, ugyanis a 

központi kormányzat korlátozhatja azt a központi intézkedéseivel vagy azzal, hogy máshol döntenek a 

programok végrehajtásáról. 

Az Európai Unióban a közkiadások közül a környezetvédelmi kiadások decentralizáltsága kiemelkedő, de 

például a gazdaságfejlesztési (infrastrukturális) beruházásoknak is a 40%-a helyi szinten zajlik. 

Az állami beruházások területi megoszlásának egyik fontos jellemzője, hogy nem a legkevésbé fejlett régiókban 

koncentrálódnak. A népességszámra vetített állami beruházások nagysága 2000 és 2006 között átlagban 

magasabb volt a fejlettebb régiókban, mint a konvergencia régiókban. A leszakadó régiókban élők kevésbé 

tudják élvezni a közösségi beruházások előnyeit, ami növeli a területi egyenlőtlenségeket a közjavak és 

közszolgáltatások biztosításában. E tények arra utalnak, hogy az egy főre jutó GDP nem a legfontosabb 

szempont a közösségi beruházások területi elosztásának a meghatározásában. Az elosztási szempontok közé 

tartozhatnak még például a földrajzi szempontok (hegyvidékek, szigetek), a népsűrűség, a politikai és igazgatási 

autonómia mértéke. E jelenségek következtében az Európai Unió kohéziós politikája meglehetősen eltérő 

nemzeti feltételek között valósul meg, és az állami beruházások csak részben jutnak a legkevésbé fejlett 

régiókba, ami miatt a területi egyenlőtlenségek tovább növekednek. 

Az állami beruházások megoszlásával szemben nem meglepő a magánberuházások területi megoszlásának az 

alakulása: a magánberuházások nagysága erősen együtt mozog a régiók relatív jólétével, következésképpen a 

legdinamikusabb térségekben koncentrálódnak ezek mind nemzeti, mind uniós léptékben. A beruházók a jó 

közlekedési lehetőségekkel, magas szintű fizikai és humán tőkével, kedvező üzleti környezettel rendelkező 

térségeket keresik, és a turisztikai központok is kedvező helyzetben vannak, ami arra utal, hogy önmagában a 

földrajzi elhelyezkedés nem csökkenti a tőkevonzó-képességet. Következésképpen, az állami beruházásoknak és 

az uniós forrásoknak döntő szerepe van abban, hogy javítsák a magánberuházók által kevésbé preferált térségek 

infrastrukturális ellátottságát és a helyi vállalkozások versenyképességét, magántőkevonzó-képességét. 

A regionális és a helyi önkormányzatok még a magas GDP-vel rendelkező területeken is jelentős pénzügyi 

nehézségekkel néznek szembe. Ennek egyik oka az, hogy a közszolgáltatásaikat a lakosságszámukhoz 

viszonyítva sokkal többen veszik igénybe, mely főként a fővárosokra és más nagyvárosi övezetekre jellemző. 

Szintén oka lehet a helyi és regionális önkormányzatok magas szintű eladósodása. A saját forrásaik sok esetben 

kevesebbek, mint a GDP-jük alapján indokolható mérték, ugyanis a helyi adókat jellemzően a helyi vagyonra 

vagy a jövedelemre vetik ki, ami jelentősen eltérhet a helyi GDP relatív mértékétől. Ezért a közjavak és 

közszolgáltatások színvonala a helyi egy főre jutó jövedelemmel szorosabban összefügg, mint az egy főre jutó 

GDP-vel. 

A gazdasági teljesítmény térbeli koncentrációja magasabb, mint a népesség vagy a jövedelmek koncentráltsága 

az Európai Unióban, ami tükröződik a területi egyenlőtlenségek alakulásában is, tehát az ingázás fontos szerepet 

játszik a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésében. Az ingázás miatt megemelkedik a központi régiókban a 

GDP, míg a szomszédos régiókban lecsökken, ugyanakkor az elsődleges jövedelmek szintje ezeken a helyeken a 

legmagasabb az egy főre jutó GDP-hez viszonyítva. 

Az állami újraelosztás tovább csökkentheti a területi egyenlőtlenségeket. A tagállamok és az unió szintjén is 

jellemző, hogy a rendelkezésre álló jövedelem területi egyenlőtlenségei sokkal kisebbek, mint az elsődleges 

jövedelmeké vagy a gazdasági teljesítményé. 
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Fontos, hogy ezek mellett a mutatók mellett figyelembe vegyük az egyéb állami transzferek szerepét is, mint 

például az oktatás és az egészségügyi szolgáltatások. E szolgáltatások minősége országok között és országokon 

belül is különbözik, és bizonyos szociális szolgáltatásokat ingyenesen, vagy önköltségi ár alatt kínálnak egyes 

országokban, míg máshol ezek drágábbak, ami torzítja a jövedelmi egyenlőtlenségeket. 

Összességében az adatok azt mutatják, hogy a regionális egyenlőtlenségek fokozatosan csökkentek az EU-ban 

2000 óta mind a jövedelem, mind a GDP tekintetében. 

9.3. A gazdasági válság és a nemzeti válságkezelési politikák 

Az Európai Unió Gazdasága 2009-ben a II. világháború óta nem látott ütemben esett vissza: a GDP több mint 

4%-kal csökkent és a munkanélküliség 10% fölé emelkedett az év végére. A válság káros hatásait mérsékelte az 

Európai Tanács által 2008 decemberében elfogadott gazdaságélénkítési terv (European Economic Recovery 

Plan, EERP). A tervnek két fő eleme volt: a kereslet növelését célzó vásárlóerő-bővítés és a hosszú távú 

versenyképességet megalapozó rövid távú intézkedések. 

2008 őszétől a tagállamok is válságkezelő intézkedéseket tettek, melyek nagysága összességében elérte az uniós 

GDP 1,5%-át 2009-ben, és hasonló nagyságot 2010-ben is. Az intézkedések nagysága országonként változó 

volt, azokban volt magasabb, amely országok nagyobb költségvetési mozgástérrel rendelkeztek. Jellegük 

alapján ezek az intézkedések négyféle formában valósultak meg: háztartásoknak nyújtott támogatások; állami 

beruházások növelése; vállalkozások támogatása; munkaerő-piaci intézkedések. Egyes kohéziós országokban 

(Görögország, Lettország, Románia, Magyarország és Litvánia) egyáltalán nem tudták a válságot a költségvetési 

kiadások emelésével kezelni, mert a fiskális mozgástér nagyon beszűkült. Azokban az országokban, ahol a 

költségvetés decentralizációja magas fokú (Olaszország, Németország, Egyesült Királyság és Spanyolország), a 

régiós válságkezelő intézkedéseknek is fontos szerep jutott. 

A gazdasági válság súlyos következményekkel járt a tagállamok pénzügyi helyzete tekintetében: 2009-ben 

minden egyes tagállam költségvetési deficitet számolt el, és várhatóan ez 2010-ben és 2011-ben sem lesz 

másképp. A felhalmozott államadósság nagysága uniós szinten 2009-ben elérte a GDP 73,5%-át, és ez 2011-ben 

elérheti a GDP 83%-át. Noha számos tagállam növelte kiadásait a válságkezelő intézkedések keretében, a 

költségvetési mutatók romlásának nem ez a fő oka, hanem az, hogy a gazdasági visszaesés miatt az államok 

adó- és járulékbevételei jelentősen csökkentek. Mivel a költségvetési mutatókat a GDP arányában számítják ki, 

a gazdasági teljesítmény visszaesése önmagában is rontotta azokat. 

E helyzet következményeképpen fennáll annak a veszélye, hogy az állami beruházásokat jelentősen 

visszavágják a költségvetési kiigazítások során, ami a Kohéziós Jelentés álláspontja szerint azért jelent 

problémát, mert a produktív állami beruházások aránytalan megvonása korlátozza a gazdaságösztönző hatások 

érvényesülését és a jövőbeli növekedési lehetőségeket, közvetve pedig a költségvetés fenntarthatóságát is. 

A regionális és helyi önkormányzatokat ugyan országonként, területenként változó mértékben érintette a 

gazdasági válság, de az általánosan megállapítható a 2009-es adatok alapján, hogy helyi szinten a hatások 

kisebbek voltak, mint a központi költségvetések esetében. A közkiadások a legtöbb tagállamban jobban 

növekedtek a központi kormányzatoknál, mint a helyi/regionális önkormányzatoknál, ugyanakkor a helyi szintű 

bevételeket kevésbé érintette a válság, mivel azok nem függenek olyan erősen az adóktól. 

9.4. A sikeres kohézió strukturális feltételei 

A kohézió megvalósulásának elősegítéséhez a kormányzatok nemcsak a közkiadásokat használhatják 

eszközként, hanem ezeket olyan intézkedésekkel kell kiegészíteni, melyek megteremtik a hatékony erőforrás-

elosztás feltételeit, és ezzel biztosítják az állami beruházások hatásosságát. A strukturális reformok elősegíthetik 

a gazdasági növekedést és a területi egyenlőtlenségek csökkentését is. A kohéziós politika keresletösztönző 

hatású, ezért bizonyos kockázatokat is hordoz magában, mint például a növekvő infláció vagy a fizetési mérleg 

egyensúlytalanságai. Ezeket azonban megfelelő strukturális reformokkal kezelni lehet. A gazdaság kínálati 

oldalán tartós javulást úgy lehet elérni, ha a leghatékonyabb humán és fizikai tőke beruházásokra irányuló uniós 

kohéziós politikát (nemzeti forrásokkal együtt) támogató fiskális politika és strukturális reformok egészítik ki. A 

vállalkozás-, növekedés- és innovációbarát környezet kialakításához elengedhetetlen feltétel a megfelelő 

intézményi környezet és a hatékony közigazgatás kialakítása. 

A magas hozzáadott értékű termékeket és szolgáltatásokat előállító tudásalapú gazdaságokban döntő szerepe 

van a kutatásnak és az innovációnak és emiatt a koherens, más politikákkal harmonizáló K+F politikának. A 



 A REGIONÁLIS POLITIKA 

EURÓPAI ÉS HAZAI 

SAJÁTOSSÁGAI 

 

 191  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

tagállamok szintjén fokozatosan történnek előrelépések, például a koherensebb és komplex, a közigazgatási 

szintek széles körét átfogó, intézményi reformokat is magába foglaló K+F politika irányába. 

Az innovációs politika számos országban a régiók szintjén is megjelenik, például önálló innovációs stratégiák 

formájában. Ezek általában egy-egy kiválasztott gazdasági területre vagy technológiára alapoznak, és fontos 

szerepük van a technológiatranszfer, az innováció és a gazdasági hasznosítás előmozdításában. 

A K+F szektor egyik kiemelt területén, a felsőoktatásban is jelentős változások, reformok történtek 2000 óta: 

modernizálták az egyetemek vezetését, finanszírozását és humánerőforrás-politikáját. 

Az Európai Unióban a vállalkozásoknak napi szinten számos olyan nehézséggel kell szembe nézniük, melyek 

visszavethetik a hatékony működésüket, növekedésüket, nemzetköziesedésüket és versenyképességüket, ami 

miatt az uniós fejlesztési támogatások hatásossága is csökken. Ezen akadályok közé tartoznak a jogrendszerek 

különbségei, az adminisztratív terhek és a vállalkozásalapítás költségei. 

A versenypolitika területén is előrelépésekre lenne szükség, hogy javuljanak a növekedési és foglalkoztatási 

kilátások. A még mindig túlzottan szigorú szabályok hátráltatják a versenyt a szakmai szolgáltatások területén, 

és gátolják a határokon átnyúló szolgáltatási tevékenységeket. A szétaprózottság jellemző a kereskedelmi banki 

szolgáltatások vagy a hálózatos szolgáltatások területén is, ahol a piacnyitás csak lassan megy végbe. Csak 

kevés tagállam tett lépéseket a közbeszerzések javítása, a szabványosítás és a szellemi tulajdon védelme 

területén. 

A növekedés és a társadalmi kohézió egyik leghatékonyabb eszköze a foglalkoztatás növelése. A források 

azonban csak akkor hasznosulhatnak hatékonyan, ha kiegészülnek a munkaerőpiac és a szociális háló 

modernizálásával. E téren a kulcsszó „rugalmas biztonságosság‖ (flexicurity) megteremtése, azaz a 

foglalkoztatás biztonsága és a munkaerőpiac rugalmasságának az együttes megvalósulása. A hangsúly az aktív 

foglalkoztatáspolitikai eszközökön van, és két területen kell javulást elérni: egyrészt biztosítani kell a 

munkahelyek közötti és az inaktivitásból a munkahelyekre való rugalmas átjárást, másrészt szükséges, hogy a 

képzési struktúra jobban illeszkedjen a munkaerő-piaci igényekhez. 

10. EGYÉB UNIÓS POLITIKÁK ÉS A KOHÉZIÓ 

10.1. Területi dimenzióval bíró politikák 

E témakörben elsőként érdemes a közösségi versenypolitikára kitérni, melynek gyakorlati érvényesülése során 

számos területi aspektusra kell figyelemmel lenni, annak érdekében, hogy a tagállamok, illetve az egyes régiók 

közötti különbségek ne tegyék abszolút egyenlőtlenné a szabadpiaci működést, illetve a piacra jutás feltételeit. 

Az uniós jogszabályok bizonyos körülmények fennállása esetén engedékenyek az állami beavatkozásokat 

illetően, legyen szó a leszakadó térségek felzárkóztatásáról, vagy az egyes gazdasági szereplők megerősítéséről, 

vagy a különböző okok miatt kiemelten kezelt szektorok támogatásáról, avagy az Európai Unió fejlesztési 

prioritásainak, illetve a Lisszaboni Stratégia céljainak érvényesüléséről. 

Az ún. állami támogatásokat elsősorban kockázati tőke formájában nyújthatják a nemzeti kormányzatok főként 

olyan kutatás-fejlesztési és egyéb innovációs jellegű beruházásokhoz, melyek segítenek megvalósítani az 

Európa 2020 stratégia kitűzött céljait, egyúttal hatékonyan járulnak hozzá az innovatív és környezetbarát 

technológiák széleskörű alkalmazásához. 2008-ban 52,9 milliárd eurót, azaz az EU GDP-jének 0,4%-át 

fordították ilyen jellegű kiadásokra, az egyes tagállamokban rendkívül eltérő (Dániában, Svédországban és 

Máltán 200 euró/főt meghaladó, míg Lettországban, Észtországban, Romániában és Bulgáriában 50 euró/főt el 

nem érő) mértékben. 

Regionális támogatásokat elsősorban gazdaságfejlesztési céllal (vállalkozások ösztönzésére, piaci 

érvényesülésük elősegítésére) nyújthatnak a nemzeti kormányzatok olyan leszakadó régiókban, melyek 

megfelelnek a Bizottság által rögzített kritériumoknak. 2006 és 2008 között összesen 11,3 milliárd eurót 

fordítottak a tagállamok ilyen típusú fejlesztésekre, 4%-kal többet, mint a korábbi periódusban. Svédországban, 

Portugáliában, Görögországban, Lengyelország és Csehországban növekedtek leginkább a regionális 

támogatások a 2008-ban záruló időszak során. 

A különösen hátrányos helyzetű, rendkívül alacsony életszínvonalú régiókban, valamint a jelentős (a nemzeti 

átlagot legalább 15%-osan maghaladó) munkanélküliség által sújtott, illetve az átfogó szerkezetváltás alatt álló 

térségekben lehetőségük van a kormányzatoknak további támogatások felhasználására (nem csupán 
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gazdaságfejlesztési céllal). E kifizetések aránya 2008-ban markánsan megugrott, ugyanakkor a teljes 

időperiódust vizsgálva még mindig lassú csökkenést mutat a 2003–2005-ös időszakhoz képest. A gyéren lakott, 

valamint a földrajzi szempontból izolált területek (így például az 5000 fős népességgel nem rendelkező szigetek 

és a magashegyvidéki térségek) úgyszintén speciális kormányzati támogatásokban részesülhetnek. Ez utóbbi 

címén összesen 7,4 milliárd eurót költöttek el a tagállamok 2008 folyamán, mely 23%-kal kevesebb a 2007-es 

év ilyen típusú kiadásaihoz képest. 

Áttérve az uniós közlekedési politikára, fontos megjegyezni, hogy e szakpolitikának bár nem elsődleges 

prioritása a regionális különbségek mérséklése, ennek ellenére az út- és vasúthálózatot érintő infrastrukturális 

fejlesztések kétségkívül pozitív befolyással lehetnek – sőt az értékelések szerint többnyire egyértelműen 

kedvező hatással vannak – a hátrányokkal küzdő térségek felzárkóztatására. Az átfogó európai uniós 

közlekedésfejlesztési terveket az ún. TEN-T stratégia tartalmazza, legfőbb céljai között a közösségen belüli 

gazdasági, kereskedelmi és utazási feltételek javítását, a regionális lakossági és piaci központok hatékonyabb 

összekapcsolódását, valamint a környezeti terhelés mérséklését nevesítve. 1996 óta több mint 400 milliárd eurót 

költöttek el a tagállamok e hálózat fejlesztésére. E pénzösszeg majdnem egyharmada volt uniós, többnyire a 

Kohéziós Alapból származó forrás. 

A jól behatárolható területi dimenzióval bíró szakpolitikák kapcsán végezetül néhány gondolat a közösségi 

halászatra és tengerparti térségek fejlesztésére vonatkozó irányelvekről és programokról. Habár az Európai 

Bizottság már megtette az első lépéseket a tengerparti térségek regionális szemléletű fejlesztése érdekében, 

főként a Balti- és a Földközi-tenger partvidékén különböző programokat kezdeményezve, egyelőre még nem 

beszélhetünk teljesen kiforrott, kisebb területi egységekre összpontosító közösségi politikáról. Hasonló módon a 

Közös Halászati Politikát finanszírozó, a 2007–13-as időszakra összesen 4,3 milliárd eurós kerettel rendelkező 

Európai Halászati Alapban is egyre számottevőbb szerep jut a területi aspektusoknak. A stratégia négy pillére 

közül három ugyan a halászati szektor gazdasági szempontú fejlesztéseit hangsúlyozza (pl.: flotta-innováció, 

részfolyamatok technológiai modernizációja, ágazati szervezeti struktúra korszerűsítése, stb.), a negyedik 

azonban a területi kohézió erősítésére fókuszál, előtérbe helyezve az életminőség javításának fontosságát, a 

halászatra, mint legfőbb gazdasági tevékenységre épülő tengerparti, valamint tó- és folyamvidéki térségekben. 

10.2. Szakpolitikák részben regionális dimenzióval 

Ebben a fejezetben a jelentés azokat a szakpolitikákat veszi sorra, amelyek alakításánál nem elsődleges 

szempont a regionális aspektus, azonban magvalósulásuknak komoly hatása van a regionális fejlődésre is. Ezek 

a szakpolitikák a következők: kutatás- és technológiafejlesztés, innováció és vállalkozásfejlesztés, információs 

társadalom és média, szegénység és társadalmi kirekesztés, foglalkoztatáspolitika, oktatás, nemek közötti 

egyenlőség, egészségügy, közös agrárpolitika, klímavédelem. 

10.3. Kifejezett területi dimenzióval nem rendelkező politikák 

E fejezetcím alatt tárgyalja az ötödik kohéziós jelentés a monetáris, a kereskedelem- és az energiapolitika nem 

kifejezett, de mégis tetten érhető területi aspektusait. A monetáris politika kapcsán elsősorban az euró-zóna 

tagság gazdaságstabilizálási hatása kiemelendő, mely eredményesen képes hozzájárulni az egyes régiók közötti 

különbségek csökkenéséhez. Ugyanígy a kereskedelem-politika vonatkozásában is a közvetett hatások – a 

gazdasági élénkülés és a fejlesztési dinamizmus – lehetnek pozitív jellegű befolyással az egyes térségek 

mélyebb összekapcsolódására, a hátrányokkal küzdő területek felzárkóztatására. Az energiapolitika kapcsán 

főként a helyi erőforrások fokozott kihasználására való ösztönzés eredményezhet jótékony hatást a meglévő 

regionális egyenlőtlenségek mérséklésére. 

11. A KOHÉZIÓS POLITIKA HATÁSAI 

A kohézió már 1957 óta jelen van a későbbi Európai Unió céljai között, melynek hátterében az áll, hogy a 

kevésbé fejlett régiók nem képesek kiaknázni a gazdasági unió előnyeit. Az újabb bővítések egyre jobban 

növelték a területi egyenlőtlenségeket az Európai Unióban, és emiatt egyre fontosabbá vált a kohéziós politika, 

melynek gazdasági és társadalmi dimenziója a Lisszaboni Szerződés nyomán kibővült a területi dimenzióval. A 

területi megközelítés miatt szükség van arra, hogy a különböző politikákat koordináltan hajtsák végre, mely 

igény helyi integrált fejlesztési stratégiák kialakításában testesülhet meg. 

Az uniós költségvetésnek mintegy egyharmada, 344 milliárd euró áll a kohéziós politika rendelkezésére a 2007-

13-as periódusban, ami tükrözi az uniónak a regionális fejlődés és a társadalmi és gazdasági kohézió iránti 

elkötelezettségét. A Kohéziós Politika fő elemei az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális 
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Alap, melyet három célkitűzés között osztottak fel, melyek: a Konvergencia célkitűzés (212 milliárd euró), a 

Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás célkitűzés (55 milliárd euró) és az Európai Területi 

Együttműködés célkitűzés (7,8 milliárd euró). Ezeken túl a Kohéziós Alap, 70 milliárd eurós kerettel 

közlekedési és környezeti infrastrukturális beruházásokat támogat a 15 kevésbé fejlett tagállamban. A gazdasági 

fejlesztéseknek figyelemmel kell lenniük a társadalmi és környezeti fenntarthatóságra és a területi kohézióra is, 

mely biztosíthatja a területi egyenlőtlenségek csökkentését és az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségét. 

A kohéziós politika kiadásainak döntő többsége a következő területeken történik a 2007-13-as tervezési 

periódusban: vállalkozások és az innováció támogatása (79 milliárd euró); közlekedés (76 milliárd euró); humán 

tőke (68 milliárd euró); környezetvédelem (62 milliárd euró). 

Az értékelés célja, hogy nyomon kövessék a kohéziós politika gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait, 

megfelelve a kettős elvárásnak: az elszámoltathatóságnak és a tanulságok levonásának. Nehézségekbe ütközik a 

kohéziós politika hatásainak az elkülönített kimutatása és a hosszú távú hatások nyomon követése. E feladat 

megoldására legtöbbször a következő módszereket hívják segítségül: területi statisztikák, program monitoring, 

kontroll-adatok összehasonlítása, ex-post költség-haszon-elemzés, makromodellek, ex-ante hatáselemzés, és 

esettanulmányok. Természetesen az értékelés során ezeket a módszereket kombináltan alkalmazzák, és az 

értékelést elvégzik a Bizottság és a tagállamok szintjén is. 

11.1. Erősebb gazdaságok 

A helyi gazdaságok növekedése az Európai Regionális Fejlesztési Alap kulcsterülete, melynek keretében 

munkahelyek teremtése, szociális kiadások finanszírozása, a környezetvédelem, a társadalmi kohézió és a 

tisztább, hatékonyabb technológiák támogatása történik, melyek mind hozzájárulnak a növekedéshez. 

A vállalkozások és az innováció a növekedés kulcsai, ezért a hatékony és innovatív vállalkozások ösztönzése 

létfontosságú. Sőt, a vállalkozásfejlesztés célja összekapcsolódik a termelékenység és a versenyképesség 

javításával, a fenntartható növekedés és foglalkoztatás szempontjainak figyelembe vétele mellett, ami megfelel a 

Lisszaboni céloknak. 

A fejlesztéspolitika nagyban támaszkodott a gazdasági szerkezet átalakítására is, hiszen a modernizálódó 

gazdaságokban a munka és a tőke hatékonyabb, új formában történő felhasználása a növekedés fenntartásának 

és a növekvő életszínvonalnak az alapja. Ezeknek a változások azonban áldozatokkal is járnak, így a programok 

ott bizonyultak sikeresnek, ahol a strukturális változások az innovációs kapacitások javítására, a 

klaszterképzésre, a nemzetköziesedésre és az új munkahelyek létesítésére összpontosítottak, illetve ahol a 

strukturális változtatásokat hosszú távon hajtották végre és követték nyomon. 

Az innováció és a K+F támogatásának legnagyobb uniós forrása a Kohéziós Politika. A jelenlegi programozási 

periódus azt a jelentős változást hozta, hogy a vállalkozásoknak nyújtott általános támogatások helyett az 

innovációt célzó szélesebb körű intézkedéseket helyezték előtérbe (pl. kutatási és együttműködési támogatások, 

a képzés, a hálózatépítés és a technológiai transzfer támogatása, kockázati tőke és kölcsönök). 

Az ESZA azzal járul hozzá az ERFA innovációs támogatásaihoz, hogy a forrásaival a humán tőke fejlesztését, 

különösen az oktatás és a képzés fejlesztését és e rendszerek alkalmazkodóképességének javítását támogatja. Az 

ESZA hatásai leginkább a nemzetközi mobilitás, a felsőfokú oktatás modernizációja, a képességek javítása, az 

akadémia és az üzleti szféra közötti tudástranszfer területein érhetők tetten. 

Noha a 2000-es évek elején a hangsúly az innováció közvetlen támogatásán volt (vállalkozásoknak juttatott 

támogatások, kölcsönök és tőke), a közvetett támogatások hatásossága szintén bizonyított, bár elsősorban hosszú 

távon jelentkezik. Az indirekt támogatások közé tartoznak a tanácsadás, a képzés, a mentorálás, a konzultációs 

szolgáltatások, a hálózatépítés, a klaszterépítés, az infrastruktúra-fejlesztés és az üzleti inkubátorok fejlesztése. 

Ahhoz, hogy a KKV-k versenyképességi és növekedési potenciálját ténylegesen kihasználhassák a gazdaságok, 

megfelelő, diverzifikált finanszírozási források és kockázati tőke szükségesek. A kockázatitőke-alapok és a 

kölcsön-alapok segítségével a támogatásokon alapuló vállalkozói környezet egy ambíciókra és 

kockázatvállalásra alapuló környezetté változhat. A kölcsönből és a tulajdonosi tőkéből történő finanszírozás 

alkalmazása változó a tagállamok körében, de az megállapítható, hogy felhasználásuk a modernizációt, az 

innovációt és a tőkeintenzitás elmélyítését szolgálja elsősorban. 

A monitoring rendszerek és a hosszabb távú értékelések abban mérik a vállalkozástámogatás sikerét, hogy hány 

munkahelyet sikerült teremteni illetve megőrizni, ugyanakkor kevés figyelem irányult egyéb 
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teljesítménymutatókra, mint például a termelékenység, a nyereségesség, a hozzáadott érték és az innováció. 

Ezek azonban nem választhatók el egymástól, ezért egyre nagyobb figyelmet fordítanak az innovációs 

tevékenységre, amellyel a vállalkozások képesek megalapozni a versenyképességüket és hosszú távon a 

fenntartható foglalkoztatás-növekedést is. 

A Kohéziós Jelentés álláspontja szerint a hatékony közlekedési rendszerek a fenntartható területi fejlődésnek 

fontos előfeltételei, ugyanis számos leszakadó régió problémái a nem megfelelő közlekedési kapcsolatokban 

gyökereznek. A konvergencia régiókban, és különösen a 2004-ben csatlakozott 10 országban, jelentős szerepet 

kapnak a közlekedés-fejlesztési beruházások, ennek ellenére a közlekedés minőségének területi különbségei a 

2000-06-os periódusban is nagyok voltak az Európai Unióban. A kohéziós országokban az úthálózat 

fejlesztésének, az autópálya-építéseknek a legnagyobb forrása a Kohéziós Politika volt, mintegy 77%-uk 

valósult meg az EU társ-finanszírozásával. A 2004-ben csatlakozott 10 országban az úthálózat-fejlesztés célja az 

volt, hogy megfeleljenek a nemzetközi elvárásoknak, és ezzel csökkentsék az utazások időtartamát, ugyanakkor 

az autópálya-sűrűség alig nőtt az EU-25 átlagához képest. 

A 2000–06-os periódusban az új gyorsvasutak beruházásainak 56%-át az ERDF társfinanszírozásával 

valósították meg. Ezek eredményeképpen az utazási idő jelentősen lerövidült, a tényleges területfejlesztési 

hatásukat azonban esetről-esetre kell megítélni, ugyanis bizonyos helyzetekben a standard vasúti közlekedés 

fejlesztése kifizetődőbb. 

Jó befektetésnek bizonyult a nagyvárosi közlekedés fejlesztése is, mely a közlekedési hálózatok túlterheltségén 

tudott enyhíteni. A kohéziós alapból a kikötők és a repülőterek fejlesztésére is jutott forrás, bár ezek társadalmi 

és gazdasági hatásait nehéz közvetlenül mérni. 

A határok a fejlődésnek egy mesterséges korlátaiként viselkednek, ezért a Kohéziós Politika kiemelt célként 

kezelte a transznacionális és az interregionális kapcsolatok fejlesztését. A határon átnyúló együttműködések 

célja, hogy kitöltse a határok által létrehozott gazdasági, társadalmi és kulturális réseket. A transznacionális 

együttműködések célja, hogy nagyobb régiócsoportok, mint például a Balti-tengeri, az Alpesi vagy a Földközi-

tengeri térség együttműködését valósítsák meg. Az interregionális együttműködés a kohéziós politika 

hatékonyságát a helyi és regionális hatóságok közötti tapasztalatcsere révén kívánja javítani. 

11.2. Az Uniós polgárok jóllétének javítása 

Az állampolgárok számára nyújtott egyéni támogatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, és képzési 

programok, továbbá az esélyegyenlőségi és a strukturális reformokat szolgáló beavatkozások pénzügyi forrásai 

jórészt az Európai Szociális Alapból (ESZA) származnak. 2000 és 2008 között több mint 80 millió ember, 

Írországban, Spanyolországban és Portugáliában az aktív népesség 10%-a kapott valamilyen formájú támogatást 

az ESZA-ból. A kedvezményezettek 50%-a, néhány tagállamban (így például Máltán, Litvániában, Írországban, 

Portugáliában, Görögországban és Ausztriában) több mint 55%-a nő. Az összes támogatott 60%-a időszakosan, 

avagy tartósan munkanélküli volt. Az eddig elkészült programértékelések szerint, a támogatásokban 

részesülő/az ESZA-programokban részt vevő állástalanok 40%-ának egy éven belül sikerült elhelyezkednie. A 

munkaerőpiacra való belépés megkönnyítése, a reintegráció növelése, valamint a foglalkoztatás stabilitásának 

fenntartása céljából 2000–2006 között összesen 18 milliárd eurónyi ESZA-forrást használtak fel a tagállamok. 

Az Aktív Munkaerő-piaci Politika (AMP) által részfinanszírozott projektben, ugyanezen periódus során, 

összesen 28 millióan vettek részt, akik közül minden második kedvezményezett nő, míg tízből négy 25 éven 

aluli volt. 

Az ESZA-támogatásokat felhasználó, országhatárokon belüli, illetve azokon túlnyúló mobilitási programokhoz 

több mint 450 000-en csatlakoztak Unió-szerte. A résztvevők közül később 220 000-en kerültek valamilyen 

külföldi oktatási-kutatási intézménybe, illetve egyéb típusú munkahelyre. A mobilitás-ösztönző projektekben 

közel 17 ezer szervezet vállalt szerepet. 

A csökkent munkaképességűek integrálására és foglalkoztatására 2000 és 2006 között 3,7 milliárd eurót 

különítettek az ESZA-ban, mely kerethez további 4,8 milliárd nemzeti és civil támogatást kapcsoltak. 

Hasonlóan fontos, sőt a 2007–13-as periódus adatai szerint egyre jelentősebb kérdésként kezelik a kisebbségek 

és a bevándorlók társadalmi és munkaerő-piaci integrációját. E célok prioritásos kezelése hangsúlyos szerepet 

kap az Európai Unió tagállamaira általánosan jellemző elöregedés, illetve az egyes társadalmi csoportok eltérő 

demográfiai tendenciái miatt is. Az aktívkorú lakosság csökkenése hatványozottan sújtja a leszakadó térségeket, 

ahonnan a fiatalok olykor tömegesen elvándorolnak a jobb megélhetés reményében. Az EU-nak kifejezett célja 

ezért a hátrányos helyzetű régiók korszerinti lakossági összetételének megóvása, a fiatalok helyben tartása, a 

körülmények általános javítása. 
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2000–2006 között az ESZA-források összesen 7%-a, közel 4,4 milliárd euró fordítódott gender-típusú 

programokra, mely keretösszeg az EQUAL projekt révén további 750 millióval kiegészült a periódus során. A 

nemek közötti egyenlőség kérdése valamennyi uniós országban prioritást kapott úgy a politikai, mind a 

különböző társadalmi és szakmai fórumok napirendjein. Az értékelt időszakban Németország bizonyult a 

legaktívabbnak e feladatok terén. 

11.3. A környezet védelme 

A 2007–2013-as időszakban mintegy 50 milliárd eurót fordítanak környezetvédelmi és kockázatcsökkentési 

kiadásokra az Unióban az Európai Regionális Fejlesztési és a Kohéziós Alapból, amelyet további 0,8 milliárd és 

2,5 milliárd euró egészít ki a megújuló energiák és a KKV-k környezetbarát termék- és folyamatfejlesztésének 

támogatására. A legfőbb beruházás a környezetvédelmi infrastruktúrába történt. A kohéziós politika környezetet 

érintő beavatkozásai közül a szennyvízkezelésre és ivóvíz-ellátásra jut a legtöbb kiadás a jelenlegi tervezési 

időszakban. 2000 és 2006 között 40 millió ember háztartását sikerül az EU-s előírásoknak megfelelő 

szennyvízelvezető és kezelő rendszerhez csatlakoztatni, valamint 20 millió emberhez jutott el vezetékes ivóvíz. 

A magánszektor bevonása egyre szélesebb körű, főként a 2004-ben csatlakozott 10 államban történtek 

előrelépések 2000 és 2006 között, legjelentősebben a hulladékgazdálkodás területén. A szennyező fizet elve és a 

használókra kivetett díjszabások rendszere is jelentős fejlődésen ment keresztül. 

2000 és 2006 között 11,5 milliárd eurót költöttek tervezésre és rehabilitációra az ERFA keretén belül, amelyből 

a legnagyobb tétel a városi rehabilitáció volt. Ezen kívül a környezetvédelem, valamint a régi ipari és katonai 

területek hasznosítása volt a két legnagyobb tétel. Fontos azonban megjegyezni, hogy a fenti beavatkozások 

alapvető célja általában nem az önmagában vett természet megóvása volt, hanem a lakókörnyezet javítása, 

illetve egyes területek vonzóbbá tétele a gazdaság, a turizmus vagy a betelepülő népesség számára. 

Az EU legújabb környezeti-gazdasági koncepciója a Zöld Gazdaság, amely egyelőre néhány területre 

(közlekedés, megújuló energiák, hulladékgazdálkodás) korlátozva tapogatja a környezetre kevésbé káros 

gazdasági tevékenység kialakításának lehetőségeit. A Zöld Gazdaság az integrált szemlélet érvényesítésére 

törekszik. 

A környezeti problémák orvoslásának érdekében elengedhetetlenül fontos a tagállamok közötti együttműködés, 

amelyre példamutató kezdeményezés a balti államokat és Oroszországot is érintő Balti-tengeri Regionális 

Stratégia. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat segítségével valamennyi EU-s, tagállami vagy regionális szintű 

program környezeti egyeztetése lehetséges. 

11.4. Kormányzás 

Egy jól működő, hatékony kormányzási struktúra működése alapvető feltétele a kohéziós politika 

sikerességének. Ez a kohéziós politikával összefüggő projektmenedzsment hatékonyságát is jelenti. Ez pedig 

példát nyújthat a nemzeti szintű szakpolitikák gyakorlásához is. 

A 2000-2006 közötti időszak ex post értékelése azt mutatta, hogy az EU 10 tagországok sikeresen megoldották 

az EU források menedzsmentjét. Ennek az időszaknak a tapasztalatai beépültek a nemzeti szakpolitikákba is. 

Az ex post értékelés az EU 15-öknél is hasonló eredményeket mutatott a hazai menedzsment technikákra 

vonatkozóan. Ez különösen kézzelfogható a stratégiai tervezés, az értékelés és a monitoring minőségében, 

valamint a partnerségben. 

Az abszorpció fokozása mellett nagyon fontos a teljesítményre is fókuszálni. 

A kohéziós politika adminisztratív költsége 2007-13 közötti időszakban a teljes költségvetésnek a 3,5%-a. Ez 

alacsonynak mondható. A különböző szakpolitikák különböző mértékű adminisztrációs költségekkel járnak (pl. 

infrastruktúrafejlesztés és környezetvédelem alacsonyabb költségekkel járnak, mint az innovatív projektek). 

Fontos megállapítás, hogy a központi és a regionális irányítási megoldások adminisztrációs költségei nem térnek 

el egymástól jelentősen. 

A széleskörű partnerség megteremtése már régóta a kohéziós politika egyik alapelve. A 2000-2006-os időszak 

ex post jelentése szerint az EU 15-ök körében fokozódott a partnerek bevonása, különösen a helyi és regionális 

szervezetek, az üzleti szereplők és a civil szervezetek tekintetében. Bár kevés kivételtől eltekintve az erős 

partnerség inkább a stratégia alkotás időszakára jellemző és nem a megvalósításra. 
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A 2007-13-as programozási időszakban egy új ESZA prioritás célozta meg a közmenedzsment és a közösségi 

szolgáltatások erősítését. Négy tagállam külön Operatív Programot is szentelt ennek az ügynek (Magyarország, 

Bulgária, Románia, Görögország). 

11.5. Hozzájárulás a regionális és a globális növekedéshez 

A Kohéziós Politika célja, hogy a régiók gazdasági teljesítményét növelje, melyet a GDP, a foglalkoztatás, a 

termelékenység, a beruházások és a külkereskedelmi mérleg mutatóival számszerűsíthetünk. E makrogazdasági 

tényezők kölcsönhatásban vannak egymással a regionális, az országos és az uniós szinten is és számos külső és 

belső hatás befolyásolja alakulásukat, ezért a Kohéziós Politika hatásvizsgálatához a legcélszerűbb eszköz a 

makromodell. 

Két fontos makromodellt alkalmaznak a jelenlegi gyakorlatban, a HERMIN-t és a QUEST-et, de kifejlesztés 

alatt áll a RHOMOLO-modell is.3 Szem előtt kell tartani azt, hogy e modelleknek nem az a feladatuk, hogy 

mérjék a kohéziós politika hatásait, hanem az, hogy modellezzék azokat. A modellek viselkedése a tapasztalati 

tényeken alapul, de tartalmaznak bizonytalan elemeket is amiatt, hogy bizonyos megszorító feltételezésekkel 

élnek a gazdaság működését tekintve. 

A hatásvizsgálatok kiindulópontja az az alapeset, amelyben a kiadások szintje az aktuális indulóértéknek felel 

meg. A hatások elemzésénél el kell különíteni a rövid távú (főként keresleti) hatásokat a hosszú távúaktól 

(főként kínálati hatások). A rövid távú hatások már a program végrehajtásának idején jelentkeznek, ami a 2000-

06-os periódus programjait tekintve 2009-ben zárult le. A hatásvizsgálatok szerint a Kohéziós Politika 

eredményeképpen a támogatásokat fogadó tagállamok GDP-többlete évente 1,2%-os, mely 2009-re kumuláltan 

11%-os többletet jelent ahhoz a forgatókönyvhöz képest, mintha nem kaptak volna támogatást. Országos szinten 

a hatások szorosan együtt mozognak a támogatások nagyságával. A modellek alkalmasak arra, hogy a hosszú 

távú hatásokat is kimutassák, és a konkrét nagyságok ugyan eltérőek, de egységesen arra a következtetésre 

jutottak, hogy a kohéziós politika hatásai a GDP és a növekedés tekintetében hosszú távon is jelentősek. 

A 2007-13-as periódusban már a 2004-ben és azután csatlakozott országok is nagyobb pénzügyi forrásokhoz 

juthattak hozzá, ezért a Kohéziós Politika hatásai erősebbek, mint a megelőző programozási periódusban. Az 

uniós kiadások hatásai hosszú távon jelentősek és tartósak, ugyanakkor rövidtávon is komoly hatást gyakorolnak 

a gazdasági teljesítményre. 

6. melléklet: A régiók GDP-je az Európai Unióban 

                                                           
3A HERMIN egy makro-ökonometriai modell, mely a gazdaság kínálati oldalát neoklasszikus szemléletben írja le. A QUEST ezzel szemben 

egy újkeynesi típusú mikro-alapokkal rendelkező dinamikus általános egyensúlyi modell endogén növekedéssel. Az eredmények 

robusztusságát az biztosíthatja, ha mindkettőt egyszerre használják az elemzők. A RHOMOLO-modell a QUEST-hez hasonló, de ebben a 
térbeli dimenzió kiemelt szerepet kap, és lehetőség van az ágazatok közötti áramlások vizsgálatára is. 
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6. fejezet - A TERÜLETI 
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK A 
MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI 
RENDSZERBEN 

Vadál Ildikó 

1. A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁS LEGFONTOSABB 
JELLEMZŐI 

1.1. Fogalmi bizonytalanság 

Legelőször is tisztázni kell azt, hogy mit értünk területi államigazgatási szerv alatt. Államigazgatási feladatokat 

ugyanis nem csak államigazgatási szervek látnak el, hanem önkormányzati szervek, rendészeti szervek, valamint 

nem közigazgatási szervek, magánjogi szervezetek is. 

Magyary Zoltán portréja 
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Forrás: magyary.hu 

A területi államigazgatás fogalmának tisztázása előtt azonban célszerű röviden arról is szólni, hogy mit is értünk 

területi közigazgatás alatt és a témának miért van jelentősége. Területi szó alatt a közigazgatásban a települési 

szint és a központi szint közötti közigazgatást értjük oly módon, hogy a közigazgatás alatt mind az 

államigazgatást, mind az önkormányzati közigazgatást is számításba vesszük. 

A közigazgatás ugyanis egy rendszer, amelynek minden eleme, szegmense hat egymásra. Ha egyik ágát vagy 

szintjét megváltoztatom, az hat a másikra is, amely esetleg újra visszahat az előzőre. Önmagában tehát egyik 

sem nagyon vizsgálható és ebből következik az is, hogy önmagában nem is korszerűsíthető. A közigazgatás, 

mint az állam integrált szervezeti rendszerének csupán egyik ága, annak is csak egyik szintje a fejezetben 

vizsgált területi államigazgatási szervek rendszere. 

Magyarországon a jelenlegi közigazgatási struktúra alapvetően a rendszerváltást követően alakult ki. Fontos 

elöljáróban kiemelni azt is, hogy a rendszer nem egy természetes fejlődési folyamat eredményeképpen jött létre, 

hanem a rendszerváltás politikai körülményei által determináltan. 
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Történelmileg a „dekoncentráció‖ szó a közigazgatásban azt a feladat-telepítési módot jelentette, amikor nem 

önkormányzati, hanem központi irányítás alatt működő területi(helyi) államigazgatási szervek kaptak feladat- és 

hatásköröket. Magyary Zoltán meghatározása nyomán „a dekoncentráció (szétpontosítás), amely akkor áll elő, 

ha a centralizált feladatok ellátása önkormányzattal nem rendelkező egyéni szervekre van bízva.‖1 Ezzel 

egybevetve a decentralizáció azt a feladattelepítési elvet jelentette, amikor önkormányzati típusú szervekhez 

történt a feladat- és hatáskörök telepítése. 

Újabban a szakirodalomban megjelent a „devolució‖ elve is. Ez a központi szervektől a területi és települési 

szint felé történő feladat- és hatáskörmozgás átfogó elnevezése. A devolúció elve az angolszász 

szakirodalomban a dekoncentrációt és a decentralizációt is magába foglaló elv, sőt a nem közigazgatási szervek 

általi feladatellátást is magába foglalja.2 

Jelenleg a jogszabályaink nem definiálják a dekoncentrált szerv fogalmi elemeit és nem is használják minden 

esetben e megjelölést az érintett csoportba tartozó szervekre. Az elnevezés inkább hatáskörök címzettjeként 

jelenik meg a normatív szabályozásban, és akkor is gyakran a „centrális irányítású szerv‖ megjelölés szerepel. 

Ez utóbbi azonban a szervtípusnak csak az egyik jellemzőjét (irányítási viszonya) ragadja ki, s nem tükrözi a 

közigazgatási rendszeren belüli helyét, államigazgatási jellegét sem. Ennél helytállóbb és ma már a 

szakirodalomban egyértelműen elterjedtebb a dekoncentrált szerv elnevezés. 

A közjogi irodalom dekoncentrált szerveknek a területi államigazgatási szerveket nevezi, de az irodalomban is 

előfordul a "centrális irányítású államigazgatási szerv" megnevezés e szervtípus jelölésére. Ez utóbbi kifejezi, 

hogy olyan államigazgatási szervekről van szó, amelyek területi szinten működnek és központi irányítás alatt 

állnak, azonban a dekoncentrált szerveknek csak egyik jellemzőjét (irányítási viszonyukat) ragadja ki, s nem 

tükrözi. 

A területi államigazgatási szervek fogalmának meghatározásakor a következő lényegi sajátosságaikat kell 

figyelembe venni: 

A területi államigazgatási szervek 

• részei a közigazgatási szervezeti rendszernek, 

• államigazgatási feladatokat látnak el és rendelkeznek az ehhez szükséges hatósági jogosítványokkal, 

• egy felső szintű államigazgatási szerv (minisztérium vagy központi hivatal) alárendeltségében működnek, 

ennek általános és szakmai felügyelete alatt állnak, 

• az illetékességi területük által meghatározott területi szinten működnek, 

• feladatuk általában egy-egy szakigazgatási ágazathoz kapcsolódik, 

• egyszemélyi felelős vezetés alatt állnak, 

• hierarchikus felépítésű hivatali struktúrában működnek, 

• jellemző a szoros központi irányítás megléte és 

• csekély területi (helyi) kötődésük. 

Olyan közigazgatási szervekről van tehát szó, amelyek az államigazgatási alrendszerbe tartoznak és területi 

szinten működnek, mindemellett központi irányítás alatt állnak. 

A jogszabályaink azonban nemcsak a dekoncentrált szervek fogalmának meghatározásával adósak, hanem az 

ide sorolt szervek elnevezése sem mutat egységes képet. A következő elnevezések a leggyakoribbak az egyes 

szervek megjelölésénél: felügyelőség; igazgatóság; hivatal; állomás; felügyelet; szolgálat; iroda; központ és 

intézet. Az eltérő elnevezésekből sem az adott szerv jogállására, sem feladataik jellegére nem 

következtethetünk; az egyes szervek megnevezése teljesen véletlenszerűen, minden koncepciót nélkülözve 

alakult ki. 

                                                           
1Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. Budapest, 1942. 104. oldal 
2Balázs István: A központi közigazgatás különös hatáskörű szerveinek szabályozási koncepciója. Magyar Közigazgatás, 2004/9. száma, 514. 
oldal 
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1.1.1. ELLENŐRZŐ FELADATOK 

1. Határozza meg a területi államigazgatási szervek fogalmát és legfontosabb jellemzőit! 

1.2. A területi államigazgatási szervezetrendszer alakulásának 
története 

Hazánkban 1990. után, az Önkormányzati törvény (1990. évi LXV. törvény) megjelenését követően 

meglehetősen nagy számban hoztak létre területi államigazgatási szerveket. Az önkormányzati rendszer 

kiépülésével párhuzamosan a dekoncentrált (tehát államigazgatási) szervek száma gyors ütemben növekedett. A 

középszintű közigazgatást addig ellátó megyei tanácsi rendszer szétesett és az általa korábban ellátott feladatok 

kisebb része az önkormányzatokhoz, míg túlnyomó többsége a területi államigazgatási szervekhez került. A 

megyei önkormányzatok „leértékelése‖ következtében sajátos vákuumhelyzet keletkezett, amelyben a megye 

már nem, az egyéb területi konfigurációk még nem voltak képesek a középszint szerepét betölteni.3 

A dekoncentrált szervek működése nem előzmények nélküli a magyar közigazgatásban. A továbbiakban – és ez 

talán az 1990 után kialakult helyzetre is ad némi magyarázatot – tekintsük át röviden a dekoncentrált szervek 

történetének főbb állomásait: 

Az 1920-as évektől kezdődött a területi államigazgatási szervek jelentős „gyarapodása‖. Ezzel együtt járt az 

önkormányzatok fokozott ellenőrzés/irányítás alá vonása; feladat- és hatásköreik csökkentése; az 

önkormányzatok „államosítása‖. 

1945 előtt, az önkormányzati rendszerben a vármegyei önkormányzatok mellett számos dekoncentrált szerv 

működött. A középszintű igazgatásban a központi irányítású államigazgatási szervek és az önkormányzatok laza 

halmaza alakult ki. 

1950 után a korábban működő dekoncentrált szervek nagy része beépült a tanácsrendszerbe és a tanácsok 

szakigazgatási szerveiként és szakigazgatási intézményeiként látták el feladataikat. Az állami befolyás 

érvényesítése, a központi akarat keresztülvitele és az ágazati szempontok érvényre juttatása a tanácsokon 

keresztül megvalósítható volt; mellettük kevés dekoncentrált szerv működésére volt szükség. Számuk tehát 

ebben az időszakban jelentősen csökkent. 

1990-ben a jogalkotónak talán eszébe sem jutott, hogy területi szinten létezik államigazgatás is, minden politikai 

és szakmai figyelem az önkormányzati szektor kiépítésére irányult.4 A helyi önkormányzatok létrehozásával 

párhuzamosan 1990 után jelentősen megnövekedett a dekoncentrált szervek, azaz a területi államigazgatási 

szervek száma. Ezek közül néhány újonnan megjelenő feladatokra szerveződött (pl. kárpótlási hivatalok), 

többségük azonban korábban a megyei tanácsok szakigazgatási szerveként, illetve intézményeként működött. 

Tanácsi szakigazgatási szervek látták el: a fogyasztóvédelmi felügyelőségek, a munkaügyi központok, a 

földművelésügyi hivatalok, a területi főépítészek, a sportigazgatóságok, a TÁKISZ-ok (mai nevükön a Magyar 

Államkincstár Területi Igazgatóságai) és a műemlékfelügyelőségek feladatait. 

Tanácsi szakigazgatási intézményként működtek: az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomások; a 

Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomások; Földhivatalok; és az ÁNTSZ jogelőd szerve, a 

Közegészségügyi és Járványügyi Állomás (KÖJÁL). 

A tanácsrendszerben is dekoncentrált szervként látták el feladataikat: a Környezetvédelmi Igazgatóságok, a 

Vízügyi Igazgatóságok, a Nemzeti Park- és Természetvédelmi igazgatóságok, a Közlekedési Felügyeletek, a 

Statisztikai Igazgatóságok, a Bányakapitányságok és a Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőségek.5 

1990 után már minden minisztérium rendelkezett területi államigazgatási szervekkel. Némely minisztérium – 

nagyobb önmérsékletet tanúsítva – csak egy-két dekoncentrált szervvel, míg más minisztérium irányítása alatt 

                                                           
3Pálné Kovács Ilona: A hatalom térbeli megosztásának örökzöld dilemmái. In: Emlékkönyv Bihari Ottó egyetemi tanár születésének 80. 

évfordulójára. Pécs, 2001. 299. oldal 
4Pálné Kovács Ilona: Regionalizmus és decentralizáció. Modernizációs kihívás előtt a magyar közigazgatás. In: Emlékkönyv Ádám Antal 
egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Pécs, 2000. 153. oldal 
5A vizsgálat nem terjedt ki néhány olyan dekoncentrált szervre, amelyek – sajátosságaiknál fogva – összehasonlításokra, következtetések 

levonására nem alkalmasak. [Pl. rendészeti jellegű, fegyveres, egyenruhás szervezetek (pl. rendőrség, határőrség, tűzoltóság, 
Nemzetbiztonsági Hivatal területi szervei); a pénzügyi igazgatás szervei (pl. APEH, Vám- és Pénzügyőrség) 



 A TERÜLETI 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI 

RENDSZERBEN 

 

 203  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

esetleg öt-hat is működött. Természetesen a centralizáció fokáról a dekoncentrált szervek száma önmagában 

nem mond semmit, hiszen az általuk ellátott feladatoknak, a velük szemben megjelenő irányítás eszköztárának 

van e kérdés megítélésében döntő szerepe. 

A dekoncentrált szervek rendszerváltozás utáni létrehozásának jogszabályi hátterét vizsgálva az akkor hatályos 

Alkotmányt (1949. évi XX. törvény) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt (a 

továbbiakban: Öt.) kell áttekinteni: 

Az Országgyűlés és a Kormány számára az Alkotmány biztosította a dekoncentrált szervek létrehozásának a 

jogát. Az Országgyűlés a kormányzás szervezetének meghatározása6 körében vitathatatlanul jogosult volt 

bármilyen államigazgatási szerv létrehozására. A Kormány számára pedig még konkrétabban deklarálta az 

Alkotmány7 az államigazgatási szervek létrehozásának a jogát, amikor arról rendelkezett, hogy „A Kormány 

jogosult az államigazgatás bármely ágát közvetlenül a felügyelete alá vonni és erre külön szervet létesíteni.‖ 

A dekoncentrált szervek létrehozása az Öt-vel sem volt ellentétes. Igaz ugyan, hogy rögzíti az Öt., hogy a helyi 

önkormányzat feladat- és hatáskörei a helyi közügyek széles körét fogják át, de hozzáteszi, hogy törvény 

kivételesen utalhat helyi közügyet más szervezet feladat- és hatáskörébe8, azaz akár dekoncentrált szervekhez is. 

Némi garanciát jelenthet, hogy erre csak „kivételesen‖ és törvényi szabályozás útján van mód; a gyakorlatban 

azonban a kör elvileg szinte korlátlanul tágítható. 

1990. után területi államigazgatási szervek nagy számban történő elszaporodásának a jogszabályok nem 

jelentették az akadályát. Minden minisztérium alatt létrejöttek a dekoncentrált szervek, néhány ágazatban öt-hat 

szerv is működött. A dekoncentrált szervekkel kapcsolatos – sokszor túlzott – ellenérzések talán éppen abból 

fakadtak, hogy számuk indokolatlanul felduzzadt. Az önkormányzatok a több mint 30 fajta dekoncentrált szerv 

működésében saját jogaik és önállóságuk csorbítását vélték felfedezni. 

Az önkormányzatok azonban nem alternatívái a dekoncentrált szerveknek. Egy, a hatalommegosztás elvét 

elfogadó jogállamban a dekoncentrált szervek és az önkormányzatok a területi (helyi) igazgatás egyenrangú 

résztvevői. Ahogy Pálné Kovács Ilona fogalmaz (Pálné: A középszintű kormányzás strukturális problémái 

2009/1.), „nem két vár, ahonnan a felek lövöldöznek egymásra, hanem együttműködő rendszer, amely egymást 

segíti‖. A világon sehol sem alternatívája a dekoncentrált közigazgatási szervtípus az önkormányzati 

közigazgatásnak, hanem a két alrendszer egymás mellett működő, egymást kiegészítő rendszer, mely együtt 

jelenti egy ország közigazgatását.9 AZ EU országokban soha nem volt vita tárgya, hogy az önkormányzati 

közigazgatás alternatívája lehet-e az államigazgatásnak. A közigazgatás két nagy alrendszerének a maga 

feladatkörében kell a legjobb minőségű közigazgatást, mint közszolgáltatást nyújtani. A két szervezetrendszer 

egymás mellett és egymást kiegészítve van jelen a modern közigazgatási rendszerekben. Vannak ugyanis olyan 

feladatok, amelyeknek a dekoncentrált szervekhez telepítése indokolt. Nem szabad megfeledkezni arról sem, 

hogy a dekoncentrált szervek többsége speciális szakigazgatási, hatósági feladatokat lát el. E feladatokat a fejlett 

polgári demokráciák is államigazgatási szervekre bízzák és nem testületi szervekhez telepítik. 

1.2.1. ELLENŐRZŐ FELADAT: 

1. Ismertesse a területi államigazgatási szervek alakulásának főbb állomásait! 

1.3. A közigazgatási feladat-telepítés elvei és lehetőségei területi 
szinten 

Az önkormányzatok feladatai Magyarországon 1990. után a közjogi szakirodalomban és a politikában is több 

szempontból vita tárgyát képezték. Számtalan esetben vizsgálták a kötelező önkormányzati feladatok 

terjedelmét és vonzatait; a kötelező és a szabadon vállalt feladatok elválasztását és sajátosságait; a saját és az 

átruházható feladatok jellemzőit; a területi és a települési önkormányzatok közötti feladatmegosztás elveit. 

                                                           
61949. évi XX. tv. 19. § (2) bekezdése 
71949. évi XX. tv. 40. § (3) bekezdése 
81990. évi LXV. tv. 6. § (2) bekezdése 
9Balázs István: A dekoncentrált közigazgatási szervek felülvizsgálatának szükségességéről, irányairól és komplexitásáról. In: A 

dekoncentrált államigazgatási szervek rendszere és reformjának alternatívái; Közigazgatási Kormánybiztos Titkársága, Bp. 1994. 3-4. oldal. 
Szerző utal rá, hogy „az EU országokban soha nem volt vita tárgya az önkormányzati közigazgatás, mint az államigazgatás alternatívája. A 

közigazgatás két nagy alrendszerének a maga feladatkörében kell a legjobb minőségű közigazgatást, mint közszolgáltatást nyújtani.‖ Balázs 

István: A központi szint alatti közigazgatás helyzete és változásai az EU országokban I-II. Magyar Közigazgatás, 2003/9-10. számai, 515. 
oldal 
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Ez idáig kevesebb szó esett az „állami és az önkormányzati‖, pontosabban szólva az „államigazgatási és 

önkormányzati‖ ügyek elhatárolásáról. A kérdés megválaszolása összefügg azzal, miként foglalunk állást az 

önkormányzatok államszervezeten belüli elhelyezkedéséről és egyúttal az önkormányzati feladatok állami 

jellegéről. 

Szakmailag nem oszthatók azok a természetjogias felfogások, amelyek szerint az önkormányzatok az állam 

„ellenpólusaként‖, az állam szervezeti rendszerén kívüli alakulatokként működnének. Az önkormányzatok 

„létrejötte‖ kizárólag állami akarat függvénye. Állami döntés kérdése a "privát" és a "köz" határterületének 

kijelölése, s az is, hogy valamely közfeladatot „állami‖ vagy ettől elkülönült „köz‖ szervezetei látnak-e el.10 Az 

állami törvényességi ellenőrzés megléte ugyancsak annak bizonyítéka, hogy az önkormányzat nem „államon 

kívüli alakulat‖. 

A magyar közjogi szakirodalom – főként a német közjogi irodalom hatására – m ár a század elején az 

önkormányzatokat az államszervezet részeként tárgyalja: „Az önkormányzat tárgyai ugyanis általában az állami 

közigazgatás feladatai, aminthogy maga az önkormányzat sem más, mint állami közigazgatás.‖11 

Az állam területi szinten az általa felvállalt feladatokat részben az államigazgatási szervek, részben az 

önkormányzatok útján látja el.12 Az állam impériumát képezi annak eldöntése, hogy az általa felvállalt 

közfeladatot az államigazgatás szervezetrendszerén keresztül biztosítja, azaz dekoncentrált szervekre bízza, 

vagy az önkormányzatok kötelező feladatává teszi. A központi jogalkotó döntési kompetenciájába tartozik, 

hogyan osztja meg a feladatokat a közigazgatás két nagy alrendszere között. Arról kell tehát dönteni, hogy 

államigazgatási szervekhez vagy önkormányzatokhoz telepítjük-e az adott feladatot. 

Egy a 21. század kihívásainak megfelelni akaró korszerű közigazgatási rendszerben nem elégedhetünk meg 

azzal, ha a törvényhozás ezt a döntését kizárólag a gazdasági lehetőségek és a politikai küzdelmek, alkuk és 

megegyezések határozzák meg. Szükség van ezen túlmenően szakmai szempontok és általános elvek rögzítésére 

is, amelyek iránymutatásul szolgálhatnak a konkrét feladatokról való döntésekhez. 

Célszerű a két szervtípust jellemző sajátosságokból kiindulni. 

Az államigazgatási szervek következő – témánk szempontjából jelentős – jegyeit emeljük ki: 

• centrális irányítás, hierarchikus viszonyok, 

• egyértelmű feladatés hatáskörök, 

• testület hiánya, 

• világos utasításos struktúra, 

• vertikális kommunikációs szálak, 

• végrehajtási karakterű szervezetek, 

• a végrehajtás "beszabályozottsága", 

• a szakszerűség számonkérhetősége, 

• társadalmi (lakossági) ellenőrzés háttérbe szorulása, 

• a helyismeret hiánya, 

• az ügyek keletkezésétől távolabbi működés. 

Az önkormányzatok – a téma szempontjából - a következőkkel jellemezhetők: 

                                                           
10Forsthoff, Ernst: Die öffentliche Körperschaft. 19-20. old. 
11Tomcsányi Móricz: Önkormányzat és decentralizáció, Bp. 1911. 10. old. 

A centralizációval, decentralizációval, önkormányzatokkal foglalkozó nézetek összefoglalását ld. részletesen: Szamel Lajos: A magyar 
közigazgatástudomány. Bp. 1977. 267-276. old. 
12Ezúttal eltekintek (külön fejezetben elemezem) az állami feladatok „privatizációjától‖, a közfeladatok magánjogi szervezetek, autonóm 
struktúrák ill. indirekt közigazgatási szervek általi ellátásától. 



 A TERÜLETI 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI 

RENDSZERBEN 

 

 205  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• a lakosság választott (testületi) szervei, 

• helyi viszonyok ismerete, 

• nagyobb mozgástér a feladatok végrehajtása során, 

• helyi érdekek érvényesítése, 

• az érintettekhez közelebbi elhelyezkedése, 

• lakossági ellenőrzés lehetősége, 

• gazdálkodás nagyobb szabadsága. 

A dekoncentrált államigazgatási szervek és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás során véleményem 

szerint különösen az alábbiakra kell figyelmet fordítani: 

• az adott feladatot ellátó szervezet sajátosságaira, 

• az ellátandó feladat jellegére (hatósági, szolgáltatási feladat), 

• a feladat ellátásához milyen speciális szakismeret szükséges, 

• a feladat ellátásának eszközigénye (műszerpark, tárgyi-technikai felszerelés, laboratóriumi háttér), 

• a feladat ellátásának költségigénye, 

• a feladat ellátásához szükséges helyismeret; adatok, információk fellelhetősége, 

• a feladat ellátásának garanciális kérdései (objektivitás, pártatlanság, országosan egységes normák és eljárási 

szabályok alapján történő ügyintézés). 

E szempontok komplex vizsgálata, együttes figyelembe vétele és mérlegelése szükséges ahhoz, hogy egy feladat 

hovatartozásáról dönthessünk. 

A közigazgatásban vannak olyan feladatok, amelyeket dekoncentrált szervek, azaz központi irányítású 

államigazgatási szervek tudnak megfelelően ellátni. Azonban ennek a fordítottja is igaz: olyan feladatokat is 

találunk, amelyeket a dekoncentrált szervek helyett az önkormányzatokra célszerű rábízni. Milyen szempontok 

alapján lehet eldönteni, hogy egy adott közigazgatási feladatot államigazgatási szervekhez vagy 

önkormányzathoz célszerű-e telepíteni? A végső döntést ebben a kérdésben a politika fogja kimondani, mégsem 

tekinthetünk el a feladattelepítés lehetséges szakmai indokainak feltárásától. 

Ezek előrebocsátása után vállalkozok néhány fő irány rögzítésére, amelyek segíthetnek a dekoncentrált szervek 

és az önkormányzatok közötti feladat-elhatárolásról való döntésben. 

Területi államigazgatási szervhez indokolt telepíteni többek között13: 

• azokat a feladatés hatásköröket, amelyek ellátása olyan speciális szakértelmet igényel, amely nem biztosítható 

valamennyi önkormányzatnál (pl. mértékhitelesítés, statisztikai igazgatás), vagy 

• magas műszaki felszereltséget, intézményi (laboratóriumi) hátteret, nagy értékű technikai felszerelést igényel 

(pl. élelmiszerellenőrzés, állatés növény-egészségügyi feladatok, mértékhitelesítéssel kapcsolatos feladatok); 

• felügyeletei-ellenőrző jellegű, garanciális jelentőségű hatósági feladatokat, amelyek önkormányzati 

rendszeren kívüli telepítése az objektivitás biztosítása érdekében indokolt (pl. műemlék-felügyeleti feladatok, 

környezetvédelmi igazgatás), 

                                                           
13Forrásként felhasználtuk: Virágh Rudolf: A dekoncentrált szervek fogalma, helye a közigazgatás feladat- és szervezetrendszerében. In: A 

dekoncentrált államigazgatási szervek rendszere és reformjának alternatívái; Közigazgatási Kormánybiztos Titkársága, Bp. 1994. 69-73. 

oldal, és Vadál Ildikó: Dekoncentrált szervek a mai magyar közigazgatásban, Bp. 1994. In: A dekoncentrált államigazgatási szervek 
rendszere és reformjának alternatívái; Közigazgatási Kormánybiztos Titkársága, Bp. 1994. 
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• természetföldrajzi határokhoz kapcsolódó illetékességi területen végzett feladatokat (pl. környezetvédelmi-, 

vízügyi-, természetvédelmi hatósági feladatokat, bányakapitányságok feladatait), 

• olyan feladatokat, amelyek nem tűrik a végrehajtásbeli különbözőségeket, azaz az állampolgár számára is 

garanciális jelentősége van, hogy országosan egységes szabályok és eljárási rend alapján ugyanazok a szervek 

járjanak el az adott ügyben, 

• ha a feladatellátás során a helyi specialitások érvényesülésének nincs helye, 

• ha össztársadalmi érdeket kell érvényre juttatni, 

• olyan hatósági ügyek, amelyeket az esetleges érdekellentét felmerülése miatt nem célszerű 

önkormányzatokhoz telepíteni, 

• olyan nem hatósági típusú feladatokat is, amelyek ellátásához szükséges műszerparkkal a dekoncentrált 

szervek rendelkeznek. 

Azoknak a feladatoknak az önkormányzathoz telepítése lehet indokolt: 

• amelyek nem igényelnek az önkormányzat számára elérhetetlen szakismeretet, 

• ugyanakkor a feladatellátást a helyismeret megkönnyíti; 

• amelyek elvégzéséhez megfelelő műszaki, tárgyi-technikai feltételek az önkormányzatoknál is biztosíthatók; 

• amelyek a gyors helyi ügyintézést, az ügy és az adatok részletes ismeretét igénylik; 

• amelyek elviselik az önkormányzatonkénti végrehajtási különbözőségeket és nem igénylik az országosan 

egységes végrehajtást; 

• amelyek ellátásánál fontos a lakossági kontroll, 

• amelyek gyakran és nagy számban fordulnak elő, illetőleg a település határán belül lezárhatóak, 

• a nagyobb végrehajtási önállósággal ellátandó feladatok, 

• amelyek tradicionálisan önkormányzati feladatok (pl. szociális ügyek, kommunális ügyek, építésügyek), 

/Vannak tradicionálisan önkormányzati feladatok./ 

• amelyek ellátása testületi kontrollt igényel. 

Természetesen az önkormányzatok között is differenciálni szükséges és mérlegelni kell, mely feladatok ellátását 

célszerű nagyobb lakosságszámú és teljesítőképességű önkormányzatra bízni, ill. melyeket lehet kisebb 

települési önkormányzatokhoz telepíteni. 

Egy modern közigazgatási rendszerben nem az a kérdés, hogy szükség van-e központi irányítás alatt működő 

területi államigazgatási szervekre, és véleményem szerint nem is az az elsődleges, hogy hány dekoncentrált 

szerv működik. A figyelemnek sokkal inkább arra kellene irányulnia, hogy milyen feladat- és hatáskörökkel 

rendelkeznek a dekoncentrált szervek, a közigazgatási feladatokat az állam (a politika) hogyan osztja meg 

közöttük és az önkormányzatok között. A feladat-elosztás során szakmai érveknek kell előtérbe kerülni, és nem 

annak, hogy a dekoncentrált szervek irányítása egyszerűbb. Természetesen a fentiek közül nem lehet egyik-

másik ismérvet kiragadni, hanem minden alkalommal ezek együttes mérlegelése, komplex alkalmazása 

szükséges. 

A középszintű közigazgatásban tehát egymás mellett vannak jelen az önkormányzati és az államigazgatási 

szervek. A folyamat közismert: 1990. után a hatósági szerepkört betöltő önkormányzati megye hiánya a 

dekoncentrált szervek számának rohamos növekedését idézte elő. A megyei önkormányzatok a dekoncentrált 

szervek létrehozását az elmúlt években sokszor önállóságuk sérelmeként értékelték; úgy érezték, hogy a megyei 

feladat- és hatáskörök rovására terjeszkedik az államigazgatás centrálisan irányított területi szervezetrendszere. 

Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy jónéhány közigazgatási feladat jellegénél fogva szakszerűbben és 

hatékonyabban ellátható az államigazgatási szervezetrendszer keretében, s ez semmiképpen sem „kevésbé 
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demokratikusabb‖, mintha az önkormányzat – a „demokrácia‖ jegyében – teljesítőképességén túlmutató 

feladatokat kap. 

Óvatosságra kell inteni a szolgáltató feladatok privatizációjánál is. Amellett, hogy e tevékenységek a 

dekoncentrált szerveknél a hatósági teendők (pl. műszerparkok) fenntartását is biztosítják; meg kell vizsgálni azt 

is, hogy a piac az adott szolgáltatást képes-e megfelelő színvonalon és az igénybe vevők nagy része számára 

hozzáférhetően biztosítani.14 

El kell ismerni azt is, hogy nehéz az államigazgatási és az önkormányzati feladatok elhatárolása, de a jogi 

szabályozásnak törekednie kellene erre a disztinkcióra, hiszen jelentős részben ettől függ az önkormányzati 

autonómia terjedelme (az önkormányzatok mozgástere) és a központi irányítás egymáshoz való viszonya. 

Az Alkotmányból és az Önkormányzati törvényből azonban e különbségtétel hiányzik, vagy legalábbis igen 

„vázlatosra‖ sikeredett. Az önkormányzati törvény ugyan kimondja, hogy csak törvény és csak „kivételesen‖ 

utalhat „helyi közügyet‖ más szerv feladat- és hatáskörébe. Azonban mind a „helyi közügy‖, mind a 

„kivételesen‖ fogalmak értelmezése a feladatkört telepítő szervezet joga. Így a dekoncentrációnak az 

önkormányzati érdekek oldaláról nincs alkotmányos korlátja. Emellett a kormány alkotmányos felhatalmazása 

az államigazgatási szervezet alakítására a pozitív jogi alapját is megteremti „a területi államigazgatás 

kormányzati befolyási övezetté alakítására.‖15 

1.3.1. ELLENŐRZŐ FELADAT: 

1. Hasonlítsa össze az államigazgatási szervek és az önkormányzatok legfontosabb jellemzőit! 

2. Sorolja fel, mely közigazgatási feladatok önkormányzatokhoz telepítése indokolt! 

3. Ismertesse a területi államigazgatási szervekhez telepítendő feladatok legfontosabb jellemzőit! 

1.4. A területi államigazgatási szervek rendszerezése 

Ahhoz, hogy a területi államigazgatási szervek mára kialakult, rendkívül eltérő jellemzőkkel bíró halmazát kicsit 

áttekinthetőbbé tegyük, úgy vélem elengedhetetlen, hogy néhány szempont alapján csoportosítsuk az e körbe 

tartozó államigazgatási szerveket. A továbbiakban a következő szempontok alapján kísérelem meg rendszerezni 

a dekoncentrált szerveket: 

• a területi államigazgatási szervek illetékességi területe, 

• a területi államigazgatási szervek feladatés hatáskörének főbb jellemzői, 

• a területi államigazgatási szervek központi irányítása (hierarchikus szálak). 

1.4.1. A területi államigazgatási szervek illetékességi területe 

Illetékességi területük alapján a dekoncentrált szerveket három csoportra oszthatjuk: 

a/ A legtöbb dekoncentrált szerv illetékességi területe egy megyére terjed ki. 

b/ A több megyére kiterjedő tevékenységet végző dekoncentrált szervek illetékességi területe a 2006. évi 

regionális átszervezés előtt átszelte a megyehatárokat. Ezeket a legszemléletesebb kifejezéssel területközi 

szerveknek nevezhetjük, illetékességi területük ugyanis nem fedte a mesterséges megyehatárokat. 

Kialakításuknál a jogalkotó főként természetföldrajzi, vízrajzi, stb. tényezőket igyekezett figyelembe venni (pl. 

vízgyűjtő terület). Ide tartoztak pl. a következő szervek: környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség, bányakapitányság, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szervei, területi főépítész. 

A területközi szerveknél szükséges továbbá megjegyezni azt is, hogy ezek illetékességi területe nemcsak a 

megyehatárokkal nem esett egybe, hanem egymással sem volt azonos. Így egyes szervekből összesen négy (pl. 

                                                           
14Ld. erről részletesen: Vadál Ildikó: Új megoldási formák és módszerek a közfeladatok ellátásában. In: Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi 

tanár születésének 70. évfordulójára, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000. 297-306.; ugyanő: Az indirekt közigazgatási szervekről 

de lege lata és de lege ferenda. Magyar Közigazgatás, 1997/3. és 4. száma 
15Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és közigazgatás. Bp-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2001. 79. oldal 
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bányakapitányságok), míg másokból nyolc (pl. területi főépítész), megint másokból kilenc (pl. a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal területi szervei) vagy éppen tizenkettő (pl. környezetvédelmi, természetvédelmi és 

vízügyi felügyelőségek) működött. 

c/ Néhány dekoncentrált szerv rendelkezett a megyeinél alacsonyabb szintű szervezettel. Ezek a „helyi‖ 

dekoncentrált szervek általában a megyei szervek „nyúlványai‖, kirendeltségeiként működtek. Jogállásuk 

különböző volt: egyesek önálló jogi személyiséggel rendelkeztek (pl. a körzeti földhivatalok és az ÁNTSZ 

városi intézetei), mások (pl. a munkaügyi központok kirendeltségei) viszont nem önálló jogi személyekként 

látták el feladataikat. Szükséges még megjegyezni, hogy az ún. „helyi‖ dekoncentrált szervek nem jöttek létre 

minden településen, hanem csak a jogszabály által meghatározott körzetközpontokban. Helyi (körzeti) 

szervekkel rendelkeznek pl.: a munkaügyi központok, a földhivatalok és az ÁNTSZ. 

1.4.2. A területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörének főbb 
jellemzői 

A területi államigazgatási szervek tevékenységét vizsgálva többféle csoportosítást végezhetünk. 

1.4.2.1. Az egyik lehetséges szempont alapján megkülönböztetjük: 

• az általános hatáskörű és 

• a különös hatáskörű dekoncentrált szerveket. 

Általános hatáskörű dekoncentrált szervnek tekintjük, amelynek tevékenysége nemcsak egy-egy szakigazgatási 

ágazatra terjed ki, hanem ennél szélesebb körű. Hazánkban a közigazgatási hivatal tekinthető ilyen általános 

hatáskörű dekoncentrált szervnek. 

A különös hatáskörű dekoncentrált szervek feladatai egy-egy szakigazgatási ágazatra (alágazatra) terjednek ki, 

azaz egy-egy szűkebb szakterületet fog át a tevékenységük. Magyarországon a közigazgatási hivatalon kívül 

valamennyi területi államigazgatási szerv ebbe a csoportba sorolható. 

1.4.2.2. A feladat- és hatáskörök vizsgálata alapján szokás megkülönböztetni: 

• A hatósági tevékenységet (mindenekelőtt hatósági jogalkalmazást, felügyeletet, szakhatósági tevékenységet) 

ellátó szerveket, 

• a szolgáltatást nyújtó/szervező dekoncentrált szerveket, valamint 

• a vegyes profilú (hatósági és szolgáltató feladatok együttes jelenléte) szervezeteket. 

Ehhez a csoportosításhoz is szükséges néhány megjegyzést tenni: 

A szakirodalomban néha megjelenik a „felügyeleti‖ és az „egyéb‖ szervek megkülönböztetés. Ezt több okból 

sem tartom szerencsésnek. Egyrészt ez a csoportosítás a dekoncentrált szervek közül kiemeli a „felügyeleti‖ 

(pontosabban szólva annak tekintett) szerveket, a többire pedig rámondja, hogy „egyéb‖. Másrészt: felügyeleti 

jogosítványokkal kisebb-nagyobb mértékben szinte valamennyi dekoncentrált szerv rendelkezik. A felügyeleti 

jog tartalmának és eszközrendszerének meghatározásánál azonban a jogszabályokban (és néha a 

szakirodalomban is) pontatlanságokkal találkozunk. „Felügyelet‖ címén gyakran irányítási jogosítványokat is 

kapnak egyes szervek(vezetői). 

Egy-egy szakterület felügyeletét ellátó szervek közös jellemzője, hogy tevékenységükben előtérben áll az 

ellenőrzés. A felügyeletük alá tartozó szerveknél ellenőrzést végezhetnek, ehhez a jogszabályok széleskörű 

eljárási jogosítványokat biztosítanak számukra (pl. vizsgálat tartása, iratbetekintési jog, a tevékenységük alá 

tartozó szervek beszámoltatása, adatszolgáltatási, jelentési kötelezettség előírása, felvilágosítás-adási 

kötelezettség, stb.). Gyakori az egyéb hatósági jogosítványok biztosítása is: hatósági engedélyek kiadása, 

bírságkiszabás, szakhatósági feladatok ellátása, helyszínen intézkedési jog illeti meg, stb. 

A területi államigazgatási szervek egy része ellát szolgáltatási, szervezési jellegű tevékenységet is, ezt azonban 

nem sorolhatjuk e szervek elsődleges funkciói közé. A „szolgáltató‖ jellegű feladatok egyik dekoncentrált 

szervnél sem kerülnek túlsúlyba a hatósági tevékenységgel szemben (kivételt ez alól esetleg egyedül a Magyar 

Államkincstár Területi Igazgatóságai jelenthetnek). A „szolgáltatási‖ feladatok jellege egy-egy szakterület 



 A TERÜLETI 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI 

RENDSZERBEN 

 

 209  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

sajátosságaihoz igazodóan többféle lehet (pl. információs rendszer működtetése, szakmai tanácsadás nyújtása, 

számítástechnikai feldolgozó rendszer működtetése, a szakember-képzés szervezésében közreműködés, stb.). 

A szakirodalom „vegyes profilú‖ szervekként jellemzi azokat a dekoncentrált szerveket, ahol a hatósági és a 

szolgáltató funkciók egyaránt megjelennek. Ezek a szervek a hatósági feladatok (engedélyezés, ellenőrzés, 

bírságolás) mellett szolgáltató/szervező tevékenységet is ellátnak. Ide sorolható pl. a munkaügyi központ, 

amelynek hatósági feladatai mellett megjelenik a szakmai tanácsadás, információnyújtás, munkaközvetítés, 

prognózisok készítése, stb. Hasonlóan szemléletesen jelent meg e kettősség az ÁNTSZ feladatai között is. (A 

hatósági jogosítványok mellett ismeretterjesztés, nyilvántartási rendszerek vezetése, egészségnevelő módszerek 

kidolgozása, megismertetése, stb.) 

Az irodalom16 sokszor rámutatott a vegyes profilú szervek jogosítványaival kapcsolatos ellentmondásokra, és 

szorgalmazta a hatósági (közhatalmi) és a szolgáltatási típusú feladatok szétválasztását. E tekintetben jelentős 

előrelépésként értékelhetjük a területi államigazgatási szervek 1996-ban (az 1105/1995. (XI. 1.) sz. 

Kormányhatározat nyomán) elkezdődött korszerűsítését. Ennek eredményeként számos területen a 

„szolgáltatási‖ funkciókat kitelepítették a közigazgatásból és ma a dekoncentrált szervek többségének feladat- és 

hatáskörében egyértelműen a hatósági jelleg dominál. 

1.4.3. Hierarchikus szálak 

A területi államigazgatási szervek közigazgatási rendszerünkbe való elhelyezéséhez szükséges még kitérnünk 

irányítási viszonyaikra is. 

A dekoncentrált szervek jogállása e tekintetben sem egységes. Az esetek többségében a dekoncentrált szerv és a 

minisztérium közé „ékelődik‖ egy országos hatáskörű szerv, központi hivatal. Ilyenkor a dekoncentrált szerv 

közvetlen irányítását a központi hivatal, illetve annak a vezetője látja el. 

Előfordul azonban az a megoldás is, hogy a dekoncentrált szerv „felett‖ nincs országos hatáskörű szerv, így 

irányításuk közvetlenül a minisztériumból történik, pl.: földhivatalok, földművelésügyi hivatalok, 

növényegészségügyi és talajvédelmi állomások, állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomások tartoztak 

ebbe a csoportba. 

A dekoncentrált szervek irányítását vizsgálva az egyik problémát az jelenti, hogy a jogszabályok irányításról és 

felügyeletről rendelkeznek anélkül, hogy e fogalmak tartalmát tisztázták volna. „Felügyelet‖ címszó alatt 

gyakran irányítási jogosítványokat biztosítanak a „felügyelő szervnek‖. A fogalmak elmosódnak, a legtöbbször 

pedig sem az irányítás, sem a felügyelet eszköztárát nem pontosítják a jogszabályok. 

A másik problémát az jelenti, hogy az egyes dekoncentrált szervek esetében a jogszabályok más-más szintű 

szervet jelölnek meg az irányítás, illetve a felügyelet jogosítottjaként. A jogszabályok szövegében a következő 

megjelölésekkel találkozunk: 

• a kormány irányítja, 

• az ágazati miniszter irányítja, 

• a kormány megbízásából az ágazati miniszter gyakorolja az irányítást, 

• a kormány az irányítást, a miniszter a felügyeletet gyakorolja, 

• a kormány felügyeli, de a felügyeletet a miniszter gyakorolja, 

• a dekoncentrált szerv felett elhelyezkedő országos hatáskörű szerv gyakorolja a felügyeleti jogosítványok egy 

részét, 

• országos hatáskörű szerv hiányában a minisztérium megfelelő szervezeti egysége gyakorolja, 

• más esetben országos hatáskörű szerv is van és az ágazati minisztériumban is létrehoztak a dekoncentrált 

szervvel foglalkozó szervezeti egységet. 

                                                           
16Ld. többek között, pl. Verebélyi Imre: A magyar közigazgatás modernizációja c. tanulmánya, Magyar Közigazgatás 1992/11. szám, 648. 
oldal. Balázs István: A XXI. század közigazgatásának kihívásai. Magyar Közigazgatás, 2000/7. száma 
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Mindezek megszüntethetőek lennének, ha a területi államigazgatási szervek szakmai irányításának szintje 

egységes lenne. Ehhez törvényben ki kellene mondani, hogy valamennyi területi államigazgatási szerv esetében 

a szakmai irányítást az ágazati miniszter gyakorolja. Emellett a dekoncentrált szervet létrehozó jogszabályban is 

rögzíteni kell a miniszter irányítási jogát, annak tartalmát, így pontosan meg kell határozni az irányítás 

terjedelmét és eszközrendszerét. 

Meg kell vizsgálni azt is, hogy indokolt-e a minisztérium és területi szerve közé egy országos hatáskörű szerv 

beékelése. Ha igen, akkor a minisztériumokból az azonos illetve párhuzamos feladat- és hatásköröket ki kell 

telepíteni ehhez a központi hivatalhoz. 

1.4.4. ELLENŐRZŐ FELADAT: 

1. Csoportosítsa a dekoncentrált szerveket illetékességi területük alapján! 

2. Csoportosítsa a dekoncentrált szerveket feladat- és hatáskörük alapján! 

3. Jellemezze a dekoncentrált szervek irányítási viszonyait! 

2. A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 
KORSZERŰSÍTÉSE 

2.1. Előzmények 

Már több mint egy évtizede napirenden szerepel hazánkban a területi államigazgatási szervek korszerűsítése. A 

rendszerváltás után a dekoncentrált szerveket sokan közigazgatási rendszerünk minden bajának és gondjának 

okozójaként kiáltották ki; mások igyekeztek az önkormányzati szervezetrendszerrel is szembeállítani a területi 

államigazgatási szerveket. 

Kétségtelen, hogy 1990 után, az önkormányzati szervezetrendszer kiépítésével egyidejűleg jelentősen 

megnövekedett a dekoncentrált szervek száma. A fő problémát azonban véleményem szerint nem a számuk 

növekedése jelentette. A területi államigazgatási szervezetrendszer kialakítása nélkülözött minden központi 

kormányzati koncepciót. Az egységes kormányzati elképzelés hiányában az ágazatok szabadon alakították 

területi államigazgatási szervezetrendszerüket. Ennek a következménye lett a dekoncentrált szervezetrendszer 

sokszínűsége: a szervek elnevezése, jogállása, illetékességi területe, vezetőik kinevezése még ágazatokon belül 

sem mutatott egységes képet. 

A korszerűsítés szinte permanensen napirenden szerepelt. Az első nagyobb léptékű reformkísérletre 1995-1996-

ban került sor. A területi államigazgatási szervek rendszere (rendszertelensége) azonban 1996 után is változatlan 

képet mutatott. Jogállásuk, létrehozásuk, elnevezésük, illetékességi területük tekintetében ugyanaz a 

sokszínűség volt jellemző a dekoncentrált szervezetrendszerre. Jogszabályi rendezésük is változatlan volt, 

pontosabban szólva továbbra is hiányzott. Egyetlen jogszabály sem határozta meg a területi államigazgatási 

szerv fogalmát, nem rendezte a létrehozásuk paramétereit, jogállásukat, közigazgatási rendszerükben betöltött 

szerepüket, feladat- és hatáskör-telepítésük rendjét (utóbbi az önkormányzatok szemszögéből sem mellékes). 

A magyarországi középszintű közigazgatási rendszer reformja továbbra is napirenden maradt. Ennek 

indokoltságát több tényező is alátámasztotta: 

• Korábbi kutatások alapján ide sorolnám azt, hogy a dekoncentrált szervek rendszere erősen differenciált: 

eltérő jogállású, feladatkörű és illetékességi területű szervek tartoztak e körbe. 

• A túlságosan tagolt rendszerben a feladatés hatásköri átfedések, párhuzamosságok mellet a gazdátlanul 

maradó feladatok sem ritkák. 

• Az állampolgárok mellet a területi államigazgatás szereplőinek is érdeke egy átláthatóbb, költséghatékonyabb 

szervezetrendszer kialakítása. 

• A megfelelő koordinációs mechanizmusok kialakítása nemcsak az önkormányzatok és az államigazgatási 

szervek között hiányzik, hanem a területi államigazgatáson belül is inkább csak kísérletezünk a koordinációs 

mechanizmusok alakítgatásával. 
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• Sokan az EU csatlakozást is a reform okaként jelölik meg – én viszont ezt nem sorolnám ide. Véleményem 

szerint középszintű igazgatásunk rendszere/rendszertelensége az EU csatlakozástól teljesen függetlenül 

megérett a korszerűsítésre. Legfeljebb a reform módszere lehet kérdéses, szükségessége azt hiszem 

vitathatatlan. 

Amellett, hogy a területi igazgatás struktúrájában súlypont-áthelyezés zajlott le az államigazgatás javára,17 a 

területi igazgatás sokszereplős alanyi köre jött létre. Objektív érdek fűződik tehát az összerendezéshez, a 

racionalizáláshoz. A területi igazgatás reformja során a figyelmet a szervezetrendszer komplex felülvizsgálatára 

kell irányítani. Nem érhetünk el eredményeket, ha a közigazgatás két hagyományos alrendszerét egymásra 

tekintet nélkül próbáljuk racionalizálni. A reformot és korszerűsítést ugyanakkor ma több tényező akadályozza. 

Ilyenként ítélem meg, hogy létrejöttük után tizenöt évvel sem pontosan tisztázott, hogy milyen szerepet szánunk 

a megyei önkormányzatoknak. Talán a jogalkotónak (politikának) is el kellene gondolkodni Ereky18 csaknem 

száz esztendeje papírra vetett gondolatain: „... nem teremtünk önkormányzatot azzal, ha biztosítékokkal 

bástyázzuk körül azt, ami nincs, valamint tehát vármegyéink önkormányzatát sem teremtjük meg azzal, ha 

részükre csak eszközöket adunk önvédelemre, de nem adunk közigazgatási hatáskört, amelyet védelmezniök 

érdemes volna...‖. 

Fokozza a megyei önkormányzatokat érintő bizonytalanságot a regionális szint kialakításával összefüggésben 

életre hívott politikai és szakmai vita is (erre külön fejezetben térek ki). 

A sokszereplős területi igazgatást a hatékony koordinációs mechanizmusok hiánya is jellemzi. A dekoncentrált 

szervek között az együttműködés és a munkakapcsolatok esetlegesek és véletlenszerűek; a legnagyobb szerepet 

a vezetők személyes kapcsolata játssza. Mért alakult ez így? A jogszabályok a legtöbb esetben csak 

deklarációkat, számonkérhetetlen jogfogalmakat tartalmaznak (pl. segíti, közreműködik, tájékoztatja, 

kapcsolatot tart, stb.); hiányzik a koordinációs mechanizmus regulációja, s az együttműködés során a felek 

jogainak és kötelességeinek rögzítése. 

A területi államigazgatási szervek rendszerének vizsgálatát és korszerűsítését jelentősen megnehezítik a jogi 

szabályozás hiányosságai, többek között: 

• Egy szerv feladatai csak több jogszabályból deríthetők fel. A szétszórt szabályozás következményei többek 

között a feladatés hatásköri átfedések, párhuzamosságok, gazdátlanul maradt feladatok, kihasználatlan 

kapacitások. 

• A dekoncentrált szervekre különösen jellemző, hogy a törvényekben és a kormányrendeletekben csak 

létrehozásuk szükségességéről döntöttek, s az alapítással kapcsolatos legalapvetőbb paraméterek rendezése is 

miniszteri rendeletek szintjére csúszott le. Az egymástól független, ágazati szintű szabályozás szükségszerű 

következménye a feladatés hatásköri ellentmondások tömkelege. 

• Sokszor kifogásolható a feladatés hatáskör-telepítő jogszabályok minősége is: pontatlanul használnak 

szakkifejezéseket (feladatokat sorolnak fel hatáskör címszó alatt; irányítási és felügyeleti jogosítványok 

keverednek stb.) deklarációkat és határozatlan jogfogalmakat tartalmaznak a konkrét feladatok helyett. 

2.2. A területi államigazgatási szervek korszerűsítése az 
1105/1995. (XI. 01.) kormányhatározat alapján 

A területi államigazgatási rendszer reformjának fő irányairól az 1105/1995. (XI. 01.) sz. Kormányhatározat 

rendelkezett és meghatározta a dekoncentrált szervek vizsgálatának szempontjait. Deklarálta, hogy a 

szervezetrendszer átalakítását meg kell előzni a feladat- és hatáskörök tüzetes átvizsgálásának. 

Az 1105/1995. (XI. 01.) sz. Kormányhatározat célja a széttagolt területi államigazgatási szervezetrendszer – 

valóban szükséges – integrációja. Ennek "egyetlen lehetséges útjaként" jelölte meg, hogy a területi 

államigazgatási szervek főszabályként az egységes kormányhivatalként szervezett közigazgatási hivatalok 

keretében működjenek. 

                                                           
17A nemzetközi tendenciákat elemezve Balázs István kiemeli, hogy a közigazgatási középszint domináns eleme mindenütt az ágazatilag 

tagolt, professzionális államigazgatás. Ld. Balázs István: A regionális közigazgatási hivatalok kialakításának lehetőségei a területi 

államigazgatás működésének átalakításának tükrében. Magyar Közigazgatás, 2004/4. száma, 194. oldal 
18Ereky István: Tanulmányok a vármegyei önkormányzatok köréből; Bp., 1908. 264. oldal 
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Az 1105/1995. (XI. 01.) sz. Kormányhatározat által elérni kívánt cél 

• integrált területi igazgatási rendszer, 

• a szereplők közötti koordináció, 

• feladatés hatásköri átfedések megszüntetése, 

• a területi államigazgatási rendszer az eddiginél tisztább profilú legyen és az eddiginél lehetőleg kevesebb 

hatáskörrel rendelkezzen, 

• a meglévő anyagi és technikai, valamint személyi feltételeket a megmaradó hatáskörök magasabb színvonalú 

ellátására lehessen fordítani, 

• a területi államigazgatási szervezetrendszer kevesebb hatáskört, kisebb szervezettel és kisebb személyzettel, 

de hatékonyabb formában tudjon ellátni. 

Ezek végrehajtása valóban nélkülözhetetlen a területi államigazgatási szervezetrendszer reformjához. 

Vitathatatlan a túlméretezett dekoncentrált szervek integrációjának a szükségessége, a profiltisztítás, a feladat- 

és hatásköri átfedések megszüntetése, a koordináció biztosításának fontossága. Mindezek eléréséhez azonban 

nemcsak egyetlen – az idézett kormányhatározatban deklarált, integrált közigazgatási hivatalok létrehozása – út 

vezet. 

Az integrált közigazgatási hivatal működésének előnyeként a Kormányhatározat a területi államigazgatás 

koordinációját, és a költség- és létszám-megtakarítást emelte ki. 

A területi államigazgatási szervek többségének a közigazgatási hivatalokba integrálásának a terve azonban 

kudarcot vallott. A feladat- és hatáskör-felülvizsgálatok után kialakított szervezeti javaslatok eredménye („24 

nem‖, „5 igen‖)19 talán még azok számára is meglepő, akik eleve szkeptikusan fogadták a dekoncentrált szervek 

közigazgatási hivatalba integrálásának lehetőségét. Végül ekkor, az 1995/96-os korszerűsítés 

következményeként a fogyasztóvédelmi felügyelőségek közigazgatási hivatalba telepítése történt meg. 

Nem tanulság nélküli áttekinteni – különös tekintettel arra, hogy napjainkban is felmerült e szervezet-

korszerűsítési(?) megoldás –, hogy milyen ellenérveket sorakoztattak fel a vizsgált csaknem kéttucat 

dekoncentrált szerv közigazgatási hivatalba történő integrációjával szemben. Többek között: 

• Néhány esetben éppen a jelenlegi integrált feladatellátást veszélyeztetné, ha a dekoncentrált szervet 

megpróbálnánk a közigazgatási hivatalba „besorolni‖, mert a feladatai egy része oda „nem férne be‖ (pl. 

közlekedési felügyeletek, az akkori TÁKISZ), s azokat más típusú szervhez kellene telepíteni. 

• A dekoncentrált szervek többségénél az elsőfokú hatósági feladatok vannak túlsúlyban, míg a közigazgatási 

hivatalnál a másodfokúak. Ezért a kivétel lenne a főszabály. 

• Attól, hogy a dekoncentrált szervek a közigazgatási hivatalok szervezeti egységeiként működnek tovább, a 

koordináció a szakmai önállóságukat megőrző szervek között még nem javul. Számos esetben felmerült, hogy 

az adott dekoncentrált szerv tevékenysége nem kapcsolódik más igazgatási ágakhoz, következésképpen e 

tekintetben érdemleges koordinációs szükségletek nem mutathatók ki. 

• Más esetben előfordul, hogy a dekoncentrált szervhez szinte semmiféle kiszolgáló tevékenység nem tartozik, 

így költségés létszám-megtakarítással sem járna a közigazgatási hivatalba történő integrálásuk. Az ilyen, 

eleve kevés köztisztviselőt foglalkoztató dekoncentrált szervek önálló személyzeti hatáskörrel nem 

rendelkeznek, az összes törzskari funkciót az országos hatáskörű szervük (központi hivataluk) végzi. 

• A fentiekkel ellentétes példák is felsorakoztathatók: bizony néhány dekoncentrált szerv létszáma jelentősre 

duzzadt, s itt a valóban felesleges méretű szervezet leépítése szükségessé vált. Álláspontom szerint ehhez 

azonban nem szükséges a közigazgatási hivatalba integrálni a területi államigazgatási szerveket. 

                                                           
19A Magyar Közigazgatási Intézet keretében elvégzett kutatásról ld. részletesen: Bede-Szabó Gábor: A területi államigazgatás reformjának 

aktuális kérdései. Vadál Ildikó: Gondolatok a területi államigazgatási szervek reformja kapcsán. In: Érvek és ellenérvek. Adalékok a területi 
államigazgatás reformjához. (Szerkesztette: Bede-Szabó Gábor – Vadál Ildikó), Budapest, 1997. 11-123. oldal 
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A kormányhatározat fenntartotta a lehetőségét annak, hogy kivételesen a közigazgatási hivatalon kívül is 

működjenek dekoncentrált szervek: főként rendészeti, adó, pénzügyi és kincstári funkciót ellátó területi szervek. 

A kormányhatározatból és mellékletéből azonban nem derült ki egyértelműen, hogy milyen szempontok alapján 

(csak 4 funkciócsoportot sorolt fel) van létjogosultsága az önálló szervkénti működésnek. 

Felmerülhet, hogy egy 1996-ban zajló reform viszonylagos kudarca20 felett felesleges ilyen hosszasan 

merengeni. Azért tettem e terjedelmesebb kitérőt, mert a területi államigazgatási szervek rendszerének 

felülvizsgálatát előíró 1075/2004. (VII. 21.) Kormányhatározatban ismét visszaköszöntek a fenti tervek: a 

jelenlegi államigazgatási feladatok közül minél többet a közigazgatási hivatalok lássanak el.21 Ugyanakkor az 

európai országok közigazgatási rendszerére pillantva megállapíthatjuk, hogy a területi államigazgatás szervezeti 

formáját illetően ma már csak elvétve találhatók olyan megoldások, hogy e feladatokat általános hatáskörű 

területi hivatal látja el, inkább jellemző az, hogy az ágazatok saját szerveikkel vannak jelen területi és települési 

szinten egyaránt.22 

Szükséges még említést tenni arról is, hogy a megyei önkormányzatok is várakozással tekintettek a 

dekoncentrált szervekkel kapcsolatban elindult korszerűsítési munkálatok elé; azt remélve attól, hogy a „dekók‖ 

feladat- és hatáskörének felülvizsgálata után a megyei önkormányzati szint is részesedhet ezekből. 

A dekoncentrált szervek reformja azonban nem a megyei önkormányzati szint feladatkörének bővítését 

tekintette elsődleges céljának, hanem a dekoncentrált szervezetrendszer korszerűsítését, így: 

• a széttagolt területi államigazgatási szervezetrendszer integrációja, 

• a hiányzó koordináció kialakítása, 

• a feladatés hatásköri átfedések megszüntetése, 

• „profiltisztítás‖: a hatósági és szolgáltató funkciók szétválasztása, 

• az eddiginél lehetőleg kevesebb hatáskörrel rendelkező, kisebb és hatékonyabb szervezetrendszer kialakítása23 

volt az elsődleges cél. A megyék nem részesedtek a – néhányak által előzetesen várt – mértékben a települési 

igazgatás feladataiból. 

A közigazgatás korszerűsítésének keretében elkezdődött azonban a dekoncentrált szervek rendszerének 

felülvizsgálata. Sor került néhány dekoncentrált szerv megszüntetésére, ill. egyesek összevonására. Ennek 

eredményeként némileg csökkent a dekoncentrált szervek száma. A feladat- és hatásköri felülvizsgálatok 

következtében pedig sor került néhány párhuzamos feladat- és hatáskör kiszűrésére, továbbá egyes (főként 

szolgáltató) feladatok államigazgatási szervezetrendszerből való kitelepítésére. 

2.3. A területi államigazgatási szervek regionális átszervezésének 
elméleti kérdései 

Magyarországon 1971-ben, a 2006/1971. (III. 17.) Kormányhatározattal került sor a hat gazdasági tervezési 

körzet kialakítására, de ezek keretei között regionális igazgatás nem alakult ki.24 Létrehozásakor regionális 

illetékességgel rendelkeztek a köztársasági megbízotti hivatalok is.25 

Ezt követően az 1052/1999. (V. 21.) Kormányhatározatban merült fel a területi államigazgatás regionális 

alapokra helyezése. 

Az 1057/2001. (VI. 21.) Kormányhatározat a közigazgatás továbbfejlesztésének 2001-2002 évekre szóló 

kormányzati feladattervéről a területi államigazgatás lehetséges regionalizálásának folytatását rendelte el: 

                                                           
20Igen szemléletesen mutatja ezt be Pálné Kovács Ilona monográfiájában azzal, hogy egymás mellé helyezi a területi államigazgatás reform 

előtti szervezetét (153. oldal ábrája) és a reform utánit (154. oldal). Az átalakítás sikertelenségének igazolásához ennél több bizonyíték nem 

szükséges. Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és közigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, 1999. 
212. számú melléklet az 1075/2004. (VII. 21.) Kormányhatározathoz 
22Balázs István: A központi szint alatti közigazgatás helyzete és változásai az EU országokban I-II. Magyar Közigazgatás, 2003/9. száma, 

517. oldal 
23Ma sem tudja ugyanis azt senki, hogy a tanácsrendszerhez képest miért dolgoznak a területi közigazgatásban éppen dupla annyian most, 

mint azelőtt. Balázs István: A XXI. század közigazgatásának kihívásai. Magyar Közigazgatás, 2000/7. száma, 197. oldal 
24Fábián Adrián: Regionális közigazgatás – de lege ferenda. Magyar Közigazgatás, 2003/1. száma, 19-26. oldal 
25Ötv. 98.§ és 66/1990. (VIII. 14.) Ogy. határozat a köztársasági megbízottak működési területét meghatározó régiókról 
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Döntött arról, hogy folytatni kell a minisztériumok által ellátott feladatok és hatáskörök felülvizsgálatát. Az 

operatív feladatok közül a közigazgatási szolgáltató és információs feladatokat, valamint az egyedi hatósági 

jogköröket a minisztérium szervezetétől elkülönült önálló hatáskörű központi hivatalra, a területi 

kormányhivatalra, a tárca által irányított területi vagy helyi államigazgatási szervre, önkormányzati 

közigazgatási szervre és kamarákra, illetőleg a civil szféra szervezeteire kell bízni. 

Kimondta továbbá, hogy folytatni kell a területi és települési szintű államigazgatási szervek feladat- és 

hatáskörének, szervezetének és működésének felülvizsgálatát, emellett a területi államigazgatás regionális 

alapokra helyezése lehetőségének vizsgálatát. 

Ezt követően a 2198/2003. (IX. 1.) Kormányhatározat rendelkezett a közigazgatási rendszer korszerűsítésével 

kapcsolatos feladatokról. Közigazgatási rendszerünk gyengeségeként jelölte meg a közigazgatási rendszer 

széttagoltságát és koordinálatlanságát; valamint az önkormányzati feladatok differenciálatlan telepítését. 

A kormányhatározat mellékletét képező vitaanyag kulcsfontosságú korszerűsítési irányokat jelölt ki: 

• A jogilag lehatárolt és szabályozott kistérségi szint létrehozása. 

• A regionális döntéshozatali fórumok (legfejlettebb formájában a választott regionális önkormányzatok) 

létrehozása, a központi alárendeltségű területi államigazgatási szervek többségének regionális átszervezése, a 

központi erőforrások jelentős decentralizálása. 

• A kormányprogramban stratégiai célként megfogalmazott választott testülettel rendelkező önkormányzati 

régió kialakítása. E szerint az önkormányzati régió a megyéknél nagyobb államszervezési szintet, széles 

jogkörű területi önkormányzatot jelent, ami kiterjedt hatáskörrel és jelentős költségvetési erőforrásokkal 

rendelkezik. 

• Fenti koncepció ismétlődik meg az 1075/2004. (VII. 21.) Kormányhatározatban, amely a regionális és 

kistérségi szervezést igénylő államigazgatási feladatés hatáskörök, valamint a területi államigazgatási szervek 

átalakítására vonatkozó intézkedéstervezetet tartalmazza. 

A középszintet érintő legfontosabb döntések a következők: 

• A jelenlegi igen széttagolt és nagyszámú területi államigazgatási szervezeti kört a felülvizsgálat 

eredményeképpen radikálisan csökkenteni kell. Cél az, hogy ágazatonként lehetőleg egy dekoncentrált szerv 

működjön, továbbá a jelenlegi államigazgatási feladatok közül minél többet a közigazgatási hivatalok 

lássanak el. 

• A területi államigazgatási szervek illetékességi területét össze kell hangolni a statisztikai-tervezési régiók 

területével, azaz a területi államigazgatás regionális szintre telepítése. 

• Folytatni kell a feladatés hatáskörök felülvizsgálatát, amelynek eredményeként javaslatot kell tenni egyes 

államigazgatási feladatoknak központi szintről regionális szintre telepítésére, valamint 

• a megyei államigazgatási szervek által ellátott feladatok körzeti szintre, illetve regionális szintre telepítésére. 

• A jelenlegi megyei szintről a statisztikai-tervezési régiók szintjére kerüljön a közigazgatási hivatalok 

működésének meghatározó része. 

A reform fő célkitűzése, a területi államigazgatás regionális alapra helyezése úgy valósul meg, hogy a jelenlegi 

mintegy 16 megyei illetékességgel működő területi államigazgatási szerv illetékességét a 7 fejlesztési régió 

szerintire változtatjuk, a régióközpont eddigi megyei szervezetére építve. A jelenleg megyei keretnél nagyobb, 

de a 7 fejlesztési régió területével nem harmonizáló területi államigazgatási szerveket pedig szintén a 7 

fejlesztési régióhoz igazítjuk.26 A regionális igazgatás természetesen nem csak az államigazgatási szerveket és 

azok illetékességi területét érinti, hanem alapvető közigazgatás-szervezési elveket – a centralizáció és a 

decentralizáció kérdésében való állásfoglalást – is. 

                                                           
26Balázs István: A regionális közigazgatási hivatalok kialakításának lehetőségei a területi államigazgatás működésének átalakításának 
tükrében. Magyar Közigazgatás, 2004/4. száma, 197. oldal 
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Az 1075/2004. (VII. 21.) Kormányhatározat elvei alapján előtérbe kerültek a régió kialakításával kapcsolatos 

kutatások és szakirodalmi viták egyaránt. Ennek kapcsán érdemes talán egy kicsit a „regionalizáció‖ terén 

nagyobb tapasztalattal rendelkező országokra pillantani. Az európai regionalizációs folyamatokat elemző igen 

alapos, színvonalas tanulmányokból27 témánk szempontjából az alábbi tendenciákat emelem ki: 

A középszintű igazgatás jogállása, feladata és helyzete az EU tagállamokban korántsem egységes. Torma 

András monográfiájában ismertetett rendkívül alapos kutatása arra enged következtetni, hogy a középszint helye 

és szerepe alapvetően attól függ, hogy az adott állam milyen államtípusba sorolható: föderális, regionalizált, 

decentralizált, vagy unitárius-e.28 

Az EU-országok többségében azonban nincs komplex (államigazgatási és önkormányzati közigazgatást 

egyaránt magába foglaló) közigazgatási régió. Ezen nem változtat az a tény sem, hogy időközben megszületett a 

regionális önkormányzatok Európai Chartája. Magyarországon sincs ma közigazgatási értelemben vett 

regionalizációs kényszerhelyzet.29 

A vita nálunk az önkormányzati régiókkal kapcsolatban abban csúcsosodik ki, hogy milyen módon kerüljenek 

kialakításra. Jómagam is azon az állásponton vagyok, hogy szerencsés esetben a régiók kialakulása egy szerves 

fejlődési folyamat eredménye, amelynek révén létrejön a gazdasági régió és optimális esetben erre épül rá a 

közigazgatás.30 

Ágh Attila és Agg Zoltán „vitájában‖ mégis Ágh professzor álláspontjával értek egyet, miszerint 

Magyarországon a regionaliziációhoz határozott központi állami politikai döntés és igenis felülről való 

bevezetés kell. Agg viszont azt az álláspontot képviseli, hogy semmiképpen sem szabad megcélozni a felülről 

kierőszakolt közigazgatási régiók létrehozását.31 

Végül a régiók kialakítása kapcsán is érinteni kell a nagyságrend problémáját. Pálné Kovács Ilona irányítja rá a 

figyelmet, hogy a méret még nem involválja a filozófiát, a nagyobb méret a modernizációt, vagy különösen a 

nagyobb demokráciát.32 És ez már a vizsgálatunk tárgyár képező területi államigazgatási szervekre is igaz: a 

nagyobb szervezeti lépték (pl. regionális alapra helyezés) önmagában nem jelenti a hatékonyabb működést, az 

államigazgatási feladatok színvonalasabb, költségtakarékosabb ellátását. A nagyságrend megfelelőségét csak a 

funkciók tükrében lehet megállapítani.33 

A területi államigazgatási szervek regionális alapokra helyezésének egyik formájában a regionális szint kiváltja 

a megyei szintet, másik lehetséges megoldás szerint viszont a mellett jön létre. Nyugat-Európában az új szint 

létrejötte sehol sem eredményezte a korábban már kialakult területi struktúrák megszűnését. A túl sok 

közigazgatási szint kialakulása esetén viszont azt is figyelembe kell venni, hogy az új egységek nem csak a 

központi közigazgatás, hanem a települési önkormányzati szervek hatásköréből is vonhatnak el, ezáltal a helyi 

autonómiát is korlátozó tényezővé válnak.34 Némileg másként értékeli e jelenséget Torma András: a regionális 

szint Nyugat-Európában nem csak a központi kormányzattal szemben, hanem a helyi önkormányzatokkal 

szemben is felértékelődött. Ez persze nem egyfajta alá-fölérendeltséget jelent, hanem sokkal inkább a 

közigazgatási feladatoknak a kor által megkívántak szerinti megosztását a két közigazgatási szint között. A régió 

tehát valójában nem a helyi önkormányzatok „ellen‖, hanem éppen az ő érdekükben erősödött meg és fejti ki 

tevékenységét.35 

A területi államigazgatási szervek regionális alapokra helyezése adminisztratív döntést igényel. A szervezeti 

formalizmus azonban véleményem szerint nem eredményezi a dekoncentrált szervek korszerűsítését. A 

történelem során a közigazgatás racionalizálása okán mindenütt sokszor nyúltak már a szervezeti átalakítások 

                                                           
27ld. a nemzetközi regionalizácós tendenciák jellemzőiről: Balázs István: A központi szint alatti közigazgatás helyzete és változásai az EU 

országokban I-II. Magyar Közigazgatás, 2003/9-10. számai, 513-520. és 601-611. oldalak, Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és 
közigazgatás. Bp-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2001. Pálné Kovács Ilona: A területfejlesztés irányítása. Pécs, 2003. Torma András: Európai 

közigazgatás, régiók, önkormányzatok. Virtuóz Kiadó, 2001. 
28Torma András: Európai közigazgatás, régiók, önkormányzatok. Virtuóz Kiadó, 2001. 160-169. oldal 
29Balázs István: A XXI. század közigazgatásának kihívásai. Magyar Közigazgatás, 2000/7. száma, 389. oldal 
30Balázs István: A regionális közigazgatási hivatalok kialakításának lehetőségei a területi államigazgatás működésének átalakításának 

tükrében. Magyar Közigazgatás, 2004/4. száma, 197. oldal 
31Ágh Attila: A régiók Magyarországa. Comitatus 2001. évi különszáma, 106. oldal, Agg Zoltán: Áldozatul esik-e a megyerendszer az EU 

régiónak? (Terület- és vidékfejlesztés az Európai Unióban és Magyarországon, Tallér Kiadó, Veszprém, 1999. 22. oldal) 
32Pálné Kovács Ilona: A területfejlesztés irányítása. Pécs, 2003. 51. oldal 
33Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és közigazgatás. Bp-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2001. 244-245. oldal 
34ld. erről: Balázs István: A központi szint alatti közigazgatás helyzete és változásai az EU országokban I-II. Magyar Közigazgatás, 2003/9. 

száma, 514-519. oldal 
35Torma András: Európai közigazgatás, régiók, önkormányzatok. Virtuóz Kiadó, 2001. 167. oldal 
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„varázspálcájához‖. Ez produkálja ugyanis a leglátványosabb, leggyorsabb és legkönnyebben megvalósítható 

„eredményt‖. Nem szünteti meg azonban a feladat- és hatásköri átfedéseket, a felesleges feladatokat, a 

koordinálatlan működét. Az 1075/2004. (VII. 21.) Kormányhatározat feladatul tűzte ki a központi, a területi 

államigazgatásban és az önkormányzati igazgatásban is a feladat- és hatáskörvizsgálatokat. E nélkül a 

közigazgatási rendszer egyetlen szeletének korszerűsítése sem képzelhető el, sem regionális, sem más keretben. 

Összegezésként megállapíthatjuk, hogy az EU országokban bármilyen jogi formában is működjenek a területi 

államigazgatási feladat- és hatásköröket ellátó szervek, az utóbbi évtized egyértelmű fejlődési tendenciája (talán 

az egy Franciaország kivételével) e szervek önállóságának folyamatos bővülése a központi irányító szervekkel 

való viszonyban. A ’80-as évek decentralizációs hulláma nem csak a helyi önkormányzatok feladat- és 

hatáskörét bővítette, hanem ez szükségképpen érintette a helyi államigazgatási szervek működési autonómiáját 

is.36 

2.3.1. ELLENŐRZŐ FELADAT: 

1. Ismertesse, milyen körülmények indokolták a területi államigazgatási szervek korszerűsítését! 

2. Elemezze a területi államigazgatási szervek 1995/1996. évi átszervezésének fő jellemzőit! 

2.4. A területi államigazgatási szervek regionális átszervezése 
Magyarországon 

2.4.1. Előzmények 

2006-ban a dekoncentrált szervek korszerűsítését az akkori kormányzat a területi államigazgatás regionális 

alapokra helyezésével képzelte el: a 2118/2006. (VI. 30.) kormányhatározatban döntött a területi államigazgatási 

szervek regionalizációjáról. 2006 decemberében megszülettek a területi államigazgatási szervek illetékességi 

területét regionális szintre emelő kormányhatározatok 

A 2006. december elsejei állapot szerint illetékességi területük alapján a dekoncentrált szerveket három fő 

csoportra oszthattuk: 

a/ A legtöbb dekoncentrált szerv illetékességi területe egy megyére terjedt ki: közlekedési felügyelet, a Magyar 

Államkincstár Területi Igazgatóságai, állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás, növény-egészségügyi és 

talajvédelmi állomás, KSH megyei igazgatóságai, földhivatal, földművelésügyi hivatal, munkaügyi központ, 

ÁNTSZ megyei szervei, közigazgatási hivatal, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség területi felügyeletei. 

b/ A több megyére kiterjedő tevékenységet végző dekoncentrált szervek illetékességi területe átszelte a 

megyehatárokat. Ezeket területközi szerveknek nevezném, hiszen illetékességi területük a mesterséges 

államigazgatási határokat átszelte. Ide tartoztak: környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, 

környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság, erdészeti igazgatóságok, geológiai szolgálat területi hivatalai, 

bányakapitányság, 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szervei, területi főépítész, területi műszaki biztonsági felügyelet, 

mértékhitelesítő hivatalok, BM bevándorlási és állampolgársági hivatalai. 

A területközi szervek illetékességi területe egymással sem volt azonos. Így egyes szervekből összesen négy (pl. 

bányakapitányságok), míg másokból nyolc (pl. területi főépítész, mértékhitelesítő hivatal), megint másokból 

kilenc (pl. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szervei, műszaki biztonsági felügyelet) vagy éppen tíz 

(pl. erdészeti igazgatóságok), esetleg tizenkettő (pl. környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőségek) működött. 

A több megyére kiterjedő tevékenységet végző dekoncentrált szervek illetékességi területük szerint alapvetően 

két csoportba voltak sorolhatók: 

• illetékességi területük követte a megyehatárokat: a szomszédos megyék összevonásával létrejövő területi 

szervek; 

                                                           
36Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és közigazgatás. Bp-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2001. 516-517. oldal 
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• illetékességi területük eltért a mesterséges megyehatároktól. 

c/ Néhány dekoncentrált szerv rendelkezett a megyeinél alacsonyabb szintű szervezettel. Ezek a „helyi‖ 

dekoncentrált szervek általában a megyei szervek „nyúlványai‖, kirendeltségei voltak. Nem jöttek létre minden 

településen, hanem csak a jogszabály által meghatározott körzetközpontokban. Helyi (körzeti) szervekkel 

rendelkeztek 2006 decemberében: a munkaügyi központok, a földhivatalok és az ÁNTSZ szervei. 

Jogállásuk különböző volt: egyesek önálló jogi személyiséggel rendelkeztek (pl. a körzeti földhivatalok és az 

ÁNTSZ városi intézetei), mások viszont nem voltak önálló jogi személyek (pl. a munkaügyi központok 

kirendeltségei). 

Ez volt tehát a területi államigazgatás térképe 2006. december 1-jén. Érzékelhető, hogy illetékességi területük 

alapján a dekoncentrált szervek nem 2-3, hanem valójában 7-8 csoportba voltak sorolhatók. Az illetékességi 

területek még ágazaton belül is elérést mutattak, egymásra tekintet nélkül kerültek kialakításra. A területi 

államigazgatási szervek működési keretének az előirányzott NUTS-2 szinthez 2006 decemberében nagyon 

kevés köze volt. 

2.4.2. A területi államigazgatási szervek 2006/2007. évi reformjának 
körülményei 

A területi államigazgatási szervek 2007. januári átalakításakor a jogszabályi környezet változatlan volt, amit 

továbbra is jogi szabályozatlanságként értékelek. Nem készült el az egységes közigazgatási szervezeti törvény; 

így továbbra sem határozta meg jogszabály a területi államigazgatási szervek fogalmát, kritériumait. A fogalmi 

bizonytalanság következményeként alakulhatott ki az is, hogy a regionális államigazgatási kollégiumok – 

amelyeknek többek között a régió területi államigazgatási szerveinek vezetői a tagjai – összetétele régiónként 

eltérő volt! Azaz, ezek szerint az ország különböző régióiban más-más szervet tekintenek dekoncentrált 

szervnek. Még egyik régióban az adott területi államigazgatási szerv a regionális államigazgatási kollégium 

tagjai között szerepelt, a másik régióban csak az állandó meghívottak között; még egy harmadik régióban 

egyáltalán nem volt jelen a regionális államigazgatási kollégium munkájánál. 

A dekoncentrált szervek reformjának ekkor is hiányzott az egységes összkormányzati szempontrendszere. Az 

egységes kormányzati koncepció hiányának persze a következménye most is ugyanaz lett: az ágazatok a maguk 

útját járták, egymástól függetlenül csak saját alárendelt szervezetrendszerük átalakításával foglalkoztak. 

A 2007. év eleji reform elsősorban a területi államigazgatási szervek illetékességi területét érintette: 2-3 megyei 

szervezet összevonásával regionális illetékességi területet alakítottak ki. A szervezeti átalakítás mellett elmaradt 

viszont a dekoncentrált szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálata. A régi-új szervezetek ugyanazokat a 

feladatokat látták el, a munkamódszer és az eszközök is változatlanok voltak. A létrejövő szervek szakmai 

feladatai igen csekély mértékben változtak. 

Összefoglalva a területi államigazgatási szervek 2007. év eleji átszervezésére ható körülményeket, a 

következőket tartom kiemelésre érdemesnek: 

• A regionális átszervezést igen rövid időn belül kellet végrehajtani. Ezt a sietséget semmi sem indokolta, 

emellett felesleges feszültségeket indukált. 

• Az átalakulást nehezítette a dekoncentrált szervek vonatkozásában (is) tapasztalható jogi szabályozatlanság. 

• Az átszervezésekre egységes kormányzati koncepció nélkül került sor, teret engedve ezzel az ágazati 

önérdekeknek. 

• A szervezeti struktúra átalakítása mellet elmaradt a lényeg: a feladatés hatáskörök felülvizsgálata nem történt 

meg. Központi szintről regionális szintre kevésbé történt feladatés hatáskör-telepítés. 

2.4.3. A területi államigazgatási szervek regionalizációja a 2118/2006. (VI. 30.) 
kormányhatározat alapján 

A területi államigazgatási szervek reformjának fő iránya a regionalizáció volt. Ennek során a megyei 

illetékességű szervek jogutódjaként regionális szervek jöttek lére. A területi államigazgatási szervek 

regionalizációja általában a tervezési-statisztikai régiókon alapult. 
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Az átszervezés után regionális illetékességi területtel működtek: 

• a regionális közigazgatási hivatalok, 

• a Központi Statisztikai Hivatal regionális igazgatóságai, 

• az ÁNTSZ regionális intézetei, 

• az APEH regionális igazgatóságai, 

• a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságai, 

• a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, 

• a regionális munkaügyi központok, 

• a regionális munkavédelmi felügyelőségek, 

• a regionális munkaügyi felügyelőségek, 

• a bányakapitányságok, 

• a nemzeti közlekedési hatóság regionális igazgatóságai, 

• a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek, 

• a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, 

• a nemzeti park igazgatóságok, 

• a kulturális örökségvédelmi hivatal regionális irodái, 

• a regionális hadkiegészítő parancsnokságok (ebből 2 volt országosan), 

• a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság regionális felügyelőségei. 

A regionalizáció ellenére továbbra is maradtak megyei illetékességű területi szervek: 

• a megyei egészségbiztosítási pénztárak, 

• a megyei földhivatalok, 

• a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalok, 

• a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségei, 

• a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megyei irodái, 

• a megyei igazságügyi hivatalok, 

• a katasztrófavédelmi igazgatóságok. 

A regionalizáció mellett az átalakítás másik irányát képezte a közigazgatási szervek integrációja. Ennek 

keretében sor került néhány dekoncentrált szerv másik dekoncentrált szerv keretébe történő integrálására; de 

előfordult az is, hogy önálló szervek integrációjából új szervezet jött létre (pl.: a megyei mezőgazdasági 

szakigazgatási hivatalok esetén). 

A reform során integrálásra kerültek: 

• a regionális közigazgatási hivatalokba a Területi Főépítész irodák; 

• az APEH regionális igazgatóságaiba a megyei illetékhivatalok, illetve a Szerencsejáték Felügyelet területi 

felügyelőségei; 
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• a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalokba többek között a megyei földművelésügyi hivatalok, növényés 

talajvédelmi szolgálatok, állategészségügyiés élelmiszerellenőrző állomások; 

• a bányakapitányságok szervezetébe a Magyar Geológiai Szolgálat területi hivatalai; 

• a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal területi műszaki biztonsági hatóságai egyesültek az 

Országos Mérésügyi Hivatal mértékhitelesítő hivatalaival. 

E folyamatok egymás mellett is lejátszódtak: a regionalizációval párhuzamosan integrációra is sor került pl.: az 

APEH esetében a regionális igazgatóságok létrejötte mellett, azokba integrálták a területi szerencsejáték 

felügyelőségeket, illetve a megyei illetékhivatalokat is. 

Mindezek eredményeként a területi államigazgatási szervek száma csökkent. Ellentétes irányú folyamatra ekkor 

egy példát tudunk felhozni: 2007 szeptemberében létrejött a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, amelynek 

területi felügyelőségei kiváltak a közigazgatási hivatalokból és önálló regionális szervekként működnek. 

A területi államigazgatási szervek rendszere a 2007. januári átszervezés után igen jelentősen megváltozott. Még 

korábban a dekoncentrált szervek többsége megyei illetékességi területen működött, addig az átszervezés után a 

tipikus a regionális illetékességi terület lett. Változást jelent az is, hogy korábban az ún. regionális szervek 

illetékességi területe általában nem esett egybe a mesterséges államigazgatási határokkal (bizonyos terület-

földrajzi tényezőket követett). Az átszervezés után a regionalizált szervek illetékességi területét a tervezési-

statisztikai régiók szerint alakították ki; azaz 2-3 megye „összevonásával‖. 

A 2007-ben regionális alapra helyezett területi szervek székhelyei is változatosan oszlottak meg a 

régióközpontok és a régió megyei jogú nagyvárosai között. A székhelyek szétszórása mögött megpróbálhatunk 

szakmai elveket keresni; próbálkozhatunk csoportosításokkal, hogy mely szervek vannak inkább a 

régióközpontban, melyek működnek inkább azon kívül. Azt hiszem azonban, hogy ezek a kísérletek nem sok 

eredményt mutatnak. Politikai alkufolyamatokra, személyi kérdésekre is visszavezethetjük a központok 

kijelölését. Úgy gondolom azonban, hogy nem annak van elsődleges jelentősége, hogy szakmai indokokból, 

vagy esetleg politikai alkuk alapján kerültek szétszórásra egyes szervek székhelyei, hanem annak, hogy 

mindennek milyen hatása volt a közigazgatási szervek működésére és a kiszolgálandó állampolgárokra. 

Ennek hátrányként a következők jelölhetők meg: A vezetői munka és a szervek közötti kapcsolattartás 

bonyolultabbá, költség- és időigényesebbé vált. A társhatóságokkal való kapcsolattartás nehéz. Hangsúlyosabb 

központban lenni előny a szerveknek és az állampolgároknak is. Az utazási idő és költség a különböző helyeken 

tartott értekezletek miatt növekedett, a folyamatosan korszerűsödő informatikai rendszerek a személyes 

megjelenést még váltották ki. A hatóságokat felkereső emberek körében csak zavart okoz, hogy egyes szervek 

központja nem a régióközpontokban van. A zavart tovább fokozza, hogy a megyékben maradó szervezetek neve 

sem egységes (kirendeltség, iroda). Az állampolgárok zavarát tovább fokozza, hogy egyes szervek megmaradtak 

megyei illetékességgel (ügyészség, bíróság, rendőrség). 

2.4.4. A regionalizáció hatása 

A területi államigazgatási szervek 2007. év eleji reformját áttekintve megállapítható, hogy a dekoncentrált 

szervezeti rendszer struktúrája igen jelentősen átalakult. Ezt azonban csak formális változásként értékelem, mert 

a létrejövő új-régi szervezetek általában a jogelőd szervek feladatait látták el, igen kevés változással. 

A területi államigazgatási rendszerünk szervezeti átalakítása nem járt együtt az ellátandó feladatok 

felülvizsgálatával. Profiltisztítás, vagy feladatátcsoportosítások kevés esetben történtek, azok is általában a 

regionalizációs folyamattól függetlenül. Ennek során új feladatokat a területi államigazgatási szervek általában 

valamelyik társhatóságtól kaptak, a felettes szervektől nem. 

Kiemelést érdemel, hogy a legtöbb esetben a regionális szervek mellett megmaradtak a kirendeltségek – megyei 

vagy kistérségi illetékességi területtel. Ez azt mutatja, hogy a hatósági feladatok ellátása, az ügyfelekkel való 

kapcsolattartás, a földrajzi távolságok, a közlekedési viszonyok, az információs rendszer kiépítettsége, a 

hatékony feladatellátás ma még a regionálisnál kisebb működési területeket igényel. Úgy tűnik: a megyei szintet 

meghaladó koncentráció ma a magyar közigazgatásban még nem működőképes. 

Ez viszont azt mutatja, hogy a területi államigazgatási szervek illetékességi területének regionális átszervezése 

önmagában nem teremtett valós régiókat a magyar közigazgatásban. Ennek egyik okát abban látom, hogy a 
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szervezeti átalakítás mellett a rendszer tulajdonképpen változatlan maradt, a szakmai feladatok felülvizsgálatára 

nem került sor. A regionális szervek a jogelőd megyei szervek feladatait látták el. 

2.4.5. ELLENŐRZŐ FELADAT: 

1. Ismertesse a területi államigazgatási szervek 2006/2007. évi regionális átszervezésének folyamatát! 

2. Elemezze a regionális átszervezés következményeit! 

2.5. A közigazgatási/államigazgatási hivatalok tortúrája 

A törvényességi ellenőrzés ellátásnak szervezetrendszerét az önkormányzati törvény intézményesítette a 

rendszerváltáskor. Az Antall-kormány 1991-ben regionális köztársasági megbízotti hivatalokat állított fel, 

amelyeknek létrejöttek a megyei kirendeltségei is. A Horn-kormány úgy ítélte meg, hogy a régiós intézmény 

nem vált be, ezért 1994 végén a regionális hivatalokat megszüntették és a korábbi megyei kirendeltségekből a 

belügyminiszter alá rendelt, megyei illetőségi területtel működő közigazgatási hivatalokat szerveztek. A megyei 

hivatalokat a Gyurcsány-kormány 2007-ben regionális közigazgatási hivatalokká szervezte. 

A területi államigazgatás regionális átszervezésekor került sor a közigazgatási hivatalok illetékességi területének 

átalakítására, mégpedig kormányrendeletben. A hivatalok 2007. január 1-jén regionális közigazgatási 

hivatalként kezdhették meg tevékenységüket. 

Számos beadványban a közigazgatási hivatalok létrehozására vonatkozó kormányrendeletek 

alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozták az Alkotmánybíróság előtt. Többek 

között arra hivatkoztak, hogy a regionális illetékesség megállapítása feles törvénnyel és alacsonyabb szintű 

jogszabályokkal nem lehetséges, mivel a közigazgatási hivatalokat a 2/3-os Öt. intézményesítette. 

Az Alkotmánybíróság az indítványokat ebben a részükben megalapozottnak találta, és az Öt. 98. § (1) 

bekezdésének első mondatát és a közigazgatási hivatalokat szabályozó 297/2006. (XII. 23.) kormányrendeletet 

megsemmisítette. Indoklásában rámutatott arra, hogy a közigazgatási hivatal Kormány alá rendelt 

államigazgatási szerv, amelyre nézve az Alkotmány nem tartalmaz rendelkezést. Nincs olyan alkotmányi 

szabály, amely a közigazgatási hivatal jogállására vonatkozó szabályozáshoz minősített többséget kívánna meg. 

2/3-os törvényi szabályozás a közigazgatási hivatal olyan feladat- és hatásköreinek szabályozásához szükséges, 

amelyek gyakorlása 2/3-os törvényi szabályozást igénylő emberi jogokat, vagy önkormányzati alapjogokat érint. 

A helyi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés pedig, mivel – a testület véleménye szerint – az 

önkormányzati alapjogok szabad gyakorlása korlátozásának lehetőségét is magában rejti, ezért annak 

gyakorlására jogosult szerv hatáskörét 2/3-os törvény kell, hogy szabályozza. Az Öt. hozta létre a törvényességi 

ellenőrzést gyakorlására jogosult szervet, meghatározta az államszervezetben elfoglalt helyét. Ennek során 

fővárosi, megyei szervként iktatta be a közigazgatási hivatalt az államszervezetbe. Ezért az Öt. szabályozási 

koncepciójának lényeges elemét érintette az a kormányrendeleti szintű módosítás, amely a „fővárosi, megyei‖ 

jelző hatályon kívül helyezésével lehetőséget adott a közigazgatási hivatalok államszervezetben elfoglalt 

helyének megváltoztatására. Mindez 2/3-os többséggel elfogadott törvényi szabályozást igényelt volna 

(90/2007. (XI. 14.) AB. határozat). 

A jogszabályok megsemmisítését követően az Országgyűlés nem szabályozta újra a közigazgatási hivatalok 

jogállását és államszervezetben elfoglalt helyét, így a Kormány kénytelen volt rendeletben szabályozni a 

közigazgatási hivatalok helyzetét. Megszületett a 177/2008. (VII. 1.) kormányrendelet, amely továbbra is 

regionális illetékességi területet jelölt ki a hivatalok számára. Ahogyan az várható volt, az újabb 

kormányrendeletet is megtámadták az Alkotmánybíróság előtt, amely az indítványoknak ezúttal is helyt adott és 

a közigazgatási hivatalokról szóló 177/2008. (VII. 1.) kormányrendeletet is megsemmisítette (138/2008. (XI. 3.) 

AB határozat). 

A határozatban megállapította továbbá azt is, hogy alkotmányellenes helyzet jött létre az által, hogy az 

Országgyűlés az alkotmánybírósági határozatban megadott határidőn belül nem módosította az Öt-t, nem 

szabályozta újra a közigazgatási hivatalok államszervezetben elfoglalt helyét. Ezzel a Parlament elmulasztotta 

az Alkotmány 44/C. §-ából következő jogalkotási kötelezettségét is. A testület felhívta az Országgyűlést, hogy 

2008. december 31-ig jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget. 

Ahogyan ezt sejteni lehetett, ez a határidő is anélkül telt el, hogy az Öt. módosítására, vagy a közigazgatási 

hivatalok törvényi szintű szabályozására sor került volna. Így a Kormány ismét rendeletben rendezte a hivatal 
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jogállását. A 318/2008. (XII. 23.) kormányrendelet szabályozza a regionális államigazgatási hivatal jogállását, 

szervezeti felépítését, feladat- és hatáskörét. A kormányrendelet értelmében a regionális közigazgatási hivatalok 

helyett 2009. január 1-jétől regionális államigazgatási hivatalok működnek. 

A kormány elhatárolta a közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzési és a szakhatósági feladatait. A 2009-

es költségvetés megalapozásához szükséges törvénymódosító csomaghoz a gazdasági bizottság benyújtott egy 

olyan módosítást, amely létrehozza az "általános hatáskörű területi államigazgatási szerv" fogalmát. Ennek 

vezetőjét a kormányfő nevezi ki, a kormány rendeletben dönt arról, hogy milyen szakigazgatási feladatokat bíz 

rá a szervezetre, illetve, hogy az milyen illetékességi területen működik. 

Azért választották el egymástól a közigazgatási hivatalok hatósági és törvényességi ellenőrzési feladatait, hogy 

az előbbi feladatkörben akkor is törvényes legyen az eljárásuk, ha az utóbbit nem sikerül kétharmados 

megoldással rendezni. A javaslat alapján tucatnyi törvényben, például az anyakönyvről, a házasságról, a 

bányászatról, a gyorsforgalmú közúthálózat fejlesztéséről szólóban vagy a legtöbb közigazgatási perhez vezető 

kisajátítási törvényben egyszerűen kicserélték a „közigazgatási hivatal‖ megnevezést az "általános hatáskörű 

területi államigazgatási szerv" megnevezésre. A Közigazgatási Hivatal megnevezése, fogalma 2009. január 1-

jétől gyakorlatilag szinte csak az önkormányzati törvényben maradt meg. 

Mindezek következtében a regionális államigazgatási hivatal a kormány általános hatáskörű területi 

államigazgatási szerve, amely azonban a közigazgatási hivatalnak csak részbeni jogutódjaként látja el feladatait, 

hiszen a helyi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés ellátása kikerült a feladatköréből. Ez utóbbi tény 

nem csak gyakorlati, hanem alkotmányossági problémákat is felvet. Elég talán arra utalni, hogy az Alkotmány 

35. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Kormány biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését; 

ebből következően a törvényességi ellenőrzés ellátása államigazgatási feladat. Az Öt. 93.§ (1) bekezdésének a) 

pontja szerint az Országgyűlés törvényben szabályozza a helyi önkormányzatok működésének garanciáit; ebbe 

minden bizonnyal a törvényességi ellenőrzés szabályozása is bele tartozik. 

Az Alkotmánybíróság eljárásában megsemmisítette az Öt. 98. § (1) bekezdésének első mondatát. Ettől azonban 

a korábbi törvényhely nem vált ismét hatályossá, hiszen a testületnek olyan jogköre nincs, hogy ismételten 

hatályba helyezzen korábbi jogszabályokat. Mivel az önkormányzati törvény vonatkozó részének eltörlése nem 

ad lehetőséget a korábbi szabályokhoz való visszatéréshez, és közben a parlamenti pártok sem tudtak 

megegyezni egy új, kétharmados támogatottságú szabályozásban, megszűnt a jogalapja az önkormányzatok 

törvényességi ellenőrzésének. Eközben a kormány alkotmányos kötelezettsége, hogy biztosítsa a helyi 

önkormányzatok törvényességi ellenőrzését. 

A Kormány 2009. július 31-ével törvényjavaslatot nyújtott be az önkormányzati törvény módosítására 

vonatkozóan. E szerint a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését a kormány általános hatáskörű 

területi államigazgatási szervének megyei, fővárosi illetékességgel rendelkező szervezeti egységeként működő 

közigazgatási hivatal látná el. Úgy módosítanák tehát az önkormányzati törvényt, hogy nem új megyei szerveket 

hoznak létre a törvényességi ellenőrzés ellátására, hanem a már működő regionális államigazgatási hivatalok 

szervezetrendszerén belül alakuljanak ki a közigazgatási hivatalok, megyei illetékességgel. A kormány tehát 

fenn akarja tartani a regionális szervezetrendszert, s ebbe kívánja integrálni a közigazgatási hivatalokat. A 

törvényjavaslatról a 2/3-os konszenzus most sem látszik kialakulni. 

A közigazgatási hivatalok átszervezésére, működésük szabályozására 2008 és 2010 között háromszor került sor. 

Mégis megoldatlan és ellátatlan maradt egyik legjelentősebb feladata, az önkormányzatok törvényességi 

ellenőrzése. Így, annak ellenére, hogy az önkormányzati törvény rögzítette a közigazgatási hivatal intézményét 

és a törvényességi ellenőrzést is, a gyakorlatban nem volt ilyen szerv. Regionális államigazgatási hivatalok 

voltak, amelyek a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveiként működtek egészen 2010. 

augusztus 31-ig. 

2.5.1. ELLENŐRZŐ FELADAT: 

1. Ismertesse a közigazgatási/államigazgatási hivatalok átszervezésének főbb állomásait! 

2. Elemezze a közigazgatási hivatal illetékességi területének regionális szintre szervezése következményeit! 

2.6. Ismét megyei lépték – a területi államigazgatási szervek 
2010. utáni átszervezése 
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2010-ben a központi államigazgatási szervek rendszerét reguláló 2010. évi XLIII. törvényben újként jelent meg 

a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét szabályozó V. fejezet. Ezzel az egykori 

közigazgatási hivatalok jogállásának, feladat- és hatáskörének szabályozása miatt a jogi szabályozásban létrejött 

alkotmányellenes helyzet megszüntetését készítette elő. 

A 2010. évi XLIII. törvény a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervére vonatkozó 

legalapvetőbb szabályokat tartalmazza, nem érintve a feladat- és hatásköröket és az illetékességi terület 

korábban vitákat kiváltó kérdését. A kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve közvetlenül a 

szerv vezetője által vezetett szervezeti egységekből, továbbá ágazati szakigazgatási szervekből és 

kirendeltségekből állt. 

A törvény 2010. szeptember 1-jei hatállyal ismét fővárosi, megyei illetékességi területtel működő közigazgatási 

hivatalokról rendelkezik, valamint felhatalmazza a kormányt, hogy a közigazgatási hivatalok működésének 

részletes szabályit rendeletben határozza meg. Az előző kormány által a jogszabályokban „a kormány általános 

hatáskörű területi államigazgatási szerve‖ kifejezésre „átcserélt‖ közigazgatási hivatal szövegrészt a törvény 

2010. szeptember 1-i hatállyal „visszacserélte‖ (ld. 2010. XLIII. törvény 81. § a)-d) pontok). 

2010. évi XLIII. törvény felhatalmazása alapján kiadott 214/2010. (VII. 9.) kormányrendelet megszűntette a 

regionális államigazgatási hivatalokat, amelyek 2009. január 1-jétől, egészen 2010. augusztus 31-ig működtek. 

Ezek jogutódjaként szeptember 1-jén megkezdték működésüket a megyei közigazgatási hivatalok, amelyeket a 

kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveként definiálta a 214/2010. (VII. 9.) 

kormányrendelet. Irányítását a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter hatáskörébe utalta, a közigazgatási 

hivatal vezetőjeként a hivatalvezetőt jelölte meg. 

Azonban a 214/2010. (VII. 9.) kormányrendelet csak átmeneti állapotot hozott létre. Ugyanis 2011. január 1-

jétől a közigazgatási hivatalok jogutódjaként a 2010. évi CXXVI. törvény rendelkezése alapján fővárosi, megyei 

kormányhivatalok jöttek létre, amelyek élén kormánymegbízottak állnak. A fővárosi és megyei kormányhivatal 

hivatali szervezetét főigazgató vezeti, aki egyúttal helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy 

akadályoztatása esetén. 

A 2011. január 1-jétől működő kormányhivatalokba integrálódott a területi államigazgatási szervek jelentős 

része. Így a fővárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti 

egységekből (törzshivatal), valamint az ágazati szakigazgatási szervekből áll. A 288/2010. (XII. 21.) 

kormányrendelet sorolja fel a jelenleg a kormányhivatal szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási 

szerveket: 

1. a szociális és gyámhivatal a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, és gyámügyi feladatok ellátására, 

2. az építésügyi hivatal az állami főépítészi feladatok és az építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátására, 

3. az igazságügyi szolgálat a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, és áldozatsegítési feladatok ellátására, 

4. a növény- és talajvédelmi igazgatóság a növényvédelmi, talajvédelmi, növénytermesztési és növényi 

termékek esetében élelmiszer-biztonsági hatósági és zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatok ellátására, 

5. az erdészeti igazgatóság az erdészeti igazgatási feladatok ellátására, 

6. a földművelésügyi igazgatóság a mezőgazdasági igazgatási, vadászati és halászati hatósági feladatok 

ellátására, 

7. élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-

ellenőrzési, takarmányellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi, illetve egyes 

állattenyésztési és borászati feladatok ellátására, 

8. a földhivatal az ingatlanügyi feladatok ellátására, 

9. az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv az egészségbiztosítási pénztári feladatok ellátására, 

10. a nyugdíjbiztosítási igazgatóság a nyugdíjbiztosítási és a hatáskörébe tartozó más pénzbeli ellátásokkal 

kapcsolatos feladatok ellátására, 
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11. a munkaügyi központ a foglalkoztatási, munkaügyi, munkaerőpiaci feladatok ellátására, 

12. a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv a munkaügyi ellenőrzési és a munkavédelmi 

feladatok ellátására, 

13. a fogyasztóvédelmi felügyelőség a fogyasztóvédelmi feladatok ellátására, 

14. a kulturális örökségvédelmi iroda a kulturális örökségvédelmi feladatok ellátására, 

15. a népegészségügyi szakigazgatási szerv a népegészségügyi feladatok ellátására, 

16. a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok ellátására, 

17. a közlekedési felügyelőség a közlekedési hatósági feladatok ellátására. 

A hivatal összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi végrehajtását, részt vesz a kormányzati 

célkitűzések területi megvalósításában. Ennek keretében a törzshivatal koordinációs, ellenőrzési, informatikai 

tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat, valamint a törzshivatal és a 

szakigazgatási szervek működtetésével összefüggő funkcionális feladatokat lát el. 

A kormányhivataloknál ügyfélszolgálatok jöttek létre azzal a céllal, hogy megkezdődjön a hatósági ügyek 

egyablakos ügyintézése. Az elképzelések szerint az integrált ügyfélszolgálatoknál 2013-ra miden hatósági ügy 

kezdeményezhető lesz. 

A fővárosi, megyei kormányhivatal jogállását, működésének alapvető rendjét a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval 

összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény teremtette meg. Ennek alapján a fővárosi és 

megyei kormányhivatal élén kormánymegbízott áll, akit a miniszterelnök nevez ki. A hivatali szervezetet a 

közigazgatási- és igazságügyi miniszter által kinevezett főigazgató vezeti, általános helyettese a 

kormánymegbízott által kinevezett igazgató. 

A hivatal egyrészt törzshivatalból áll, amely a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti 

egységeket jelenti; másrészt a hivatalba integrált ágazati szakigazgatási szervekből. A beépülő területi 

államigazgatási szervek 2011. január 1-jétől a kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működnek tovább, 

velük kapcsolatban a központi hivatalok szakmai irányítói jogosítványokkal rendelkeznek. 

2.6.1. ELLENŐRZŐ FELADAT: 

1. Ismertesse a területi államigazgatási szervek regionális illetékességi területe megszüntetésének folyamatát! 

2. Mutassa be a fővárosi/megyei kormányhivatalok szervezeti felépítését! 

3. Felhasznált és ajánlott irodalom 

Ádám Antal: A közigazgatás alkotmányossága Magyarországon. In: A közigazgatás törvényessége. Szamel 

Lajos tudományos emlékülés. Szerk.: Csefkó Ferenc, Pécs, 2000. 53-64. oldal 

Agg Zoltán: Áldozatul esik-e a megyerendszer az EU régiónak? (Terület- és vidékfejlesztés az Európai Unióban 

és Magyarországon, Tallér Kiadó, Veszprém, 1999.) 

Ágh Attila: A régiók Magyarországa. Comitatus 2001. évi különszáma 

Balázs István (2004): A regionális közigazgatási hivatalok kialakításának lehetőségei a területi államigazgatás 

működésének átalakításának tükrében. Magyar Közigazgatás, 4. szám, 193-199. o. 

Balázs István, Bálint Tibor, Fürcht Pál, Kara Pál, Szabó Lajos, Verebélyi Imre (1999): Az önkormányzati 

rendszer magyarázata. KJK. Bp. 

Balázs István: A dekoncentrált közigazgatási szervek felülvizsgálatának szükségességéről, irányairól és 

komplexitásáról. In: A dekoncentrált államigazgatási szervek rendszere és reformjának alternatívái; 

Közigazgatási Kormánybiztos Titkársága, Bp. 1994. 
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Balázs István: A központi szint alatti közigazgatás helyzete és változásai az EU országokban I-II. Magyar 

Közigazgatás, 2003/9-10. számai 

Balázs István: A regionális közigazgatási hivatalok kialakításának lehetőségei a területi államigazgatás 

működésének átalakításának tükrében. Magyar Közigazgatás, 2004/4. száma, 193-199. oldal 

Balázs István: A XXI. század közigazgatásának kihívásai. Magyar Közigazgatás, 2000/7. száma 

Bede-Szabó Gábor: A területi államigazgatás reformjának aktuális kérdései. In: Érvek és ellenérvek. Adalékok a 

területi államigazgatás reformjához. (Szerkesztette: Bede-Szabó Gábor – Vadál Ildikó), Budapest, 1997. 

Bércesi Ferenc (2007): A területi államigazgatási rendszer átalakításának és működésének tapasztalatai, különös 

tekintettel a közigazgatási hivatalokra. Közigazgatási Szemle. 11. szám, 67-86. o. 

Bull, Hans Peter (2005): Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungslehre. C. F. Müller, Heidelberg 

Ereky István: Tanulmányok a vármegyei önkormányzatok köréből; Bp., 1908. 

Ex lex állapot? - A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséről. in: www.jogiforum.hu/hirek/21944. 

Fábián Adrián: Fábián Adrián: Regionális közigazgatás – de lege ferenda. Magyar Közigazgatás, 2003/1. száma 

Hofmann-Riem, Wolfgang – Schmidt-Aßmann. Eberhard - Voßkuhle, Andreas (2006): Grundlagen des 

Verwaltungsrechts. C. H. Beck, München 

Kaltenbach Jenő (1991): Az önkormányzati felügyelet. Universum Kiadó, Szeged, 

Kaltenbach Jenő (2005): Irányítás, felügyelet és ellenőrzés. in: Fazekas – Ficzere: Magyar közigazgatási jog 

általános rész, Osiris Kiadó, Bp. 

Madarász Tibor (1989): A magyar államigazgatási jog alapjai. Tankönyvkiadó, Bp. 

Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. Budapest, 1942. 

Pálné Kovács Ilona (2008): Helyi kormányzás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Bp-Pécs 

Pálné Kovács Ilona: A hatalom térbeli megosztásának örökzöld dilemmái. In: Emlékkönyv Bihari Ottó egyetemi 

tanár születésének 80. évfordulójára. Pécs, 2001. 

Pálné Kovács Ilona: A közigazgatási régiók esélyei hazánkban. Magyar Tudomány 2004/ 9. száma, 952-961. 

oldal 

Pálné Kovács Ilona: A régiók intézményesítésének magyar forgatókönyvei. In: Regionális fejlődés Európában 

és Magyarországon. Stratégiai Füzetek 12. Bp. 2002., 78-88. oldal 

Pálné Kovács Ilona: A területfejlesztés irányítása. Pécs, 2003. 

Pálné Kovács Ilona: Régiók Magyarországon? INFO – Társadalomtudomány 44. száma 

Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és közigazgatás. Bp-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2001. 

Pálné Kovács Ilona: Regionalizmus és decentralizáció. Modernizációs kihívás előtt a magyar közigazgatás. In: 

Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Pécs, 2000. 149-159. oldal 

Patyi András – Varga Zs. András (2009): Általános közigazgatási jog. Dialóg Campus Kiadó, Bp-Pécs 

Szamel Lajos (1963): Az államigazgatás vezetésének jogi alapproblémái. KJK, Bp. 

Szamel Lajos: A magyar közigazgatástudomány. Bp. 1977. 

Tomcsányi Móricz: Önkormányzat és decentralizáció, Bp. 1911. 

http://www.jogiforum.hu/hirek/21944.
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Torma András: A közigazgatási szervek közötti viszonyrendszer, különös tekintettel az irányításra és 

felügyeletre. Magyar Közigazgatás, 2004/8. száma, 449-460. oldal 

Torma András: Adalékok az EU-közigazgatás fogalmához. Magyar Közigazgatás, 2002/2. száma, 80-86. oldal 

Torma András: Európai közigazgatás, régiók, önkormányzatok. Virtuóz Kiadó, 2001. 

Vadál Ildikó (2006): A közigazgatási jog kodifikációja. Stabil kormányzás, változó közigazgatás. Dialog 

Campus Kiadó, Bp-Pécs. 

Vadál Ildikó: A dekoncentrált szervekre vonatkozó jogi szabályozás sokszínűsége. In: Európába megy-e a 

megye? Pécs, 1994. 122-127. oldal 

Vadál Ildikó: Az államigazgatás jogi szabályozásának problémái. In: A közigazgatás törvényessége, Pécs, 2000. 

175-186. oldal 

Vadál Ildikó: Az indirekt közigazgatási szervekről de lege lata és de lege ferenda. Magyar Közigazgatás, 

1997/3. és 4. száma 

Vadál Ildikó: Dekoncentrált szervek a mai magyar közigazgatásban, Bp. 1994. In: A dekoncentrált 

államigazgatási szervek rendszere és reformjának alternatívái; Közigazgatási Kormánybiztos Titkársága, Bp. 

1994. 

Vadál Ildikó: Dekoncentrált szervek a mai magyar közigazgatásban, Bp. 1994. In: A dekoncentrált 

államigazgatási szervek rendszere és reformjának alternatívái; Közigazgatási Kormánybiztos Titkársága, Bp. 

1994. 

Vadál Ildikó: Gondolatok a területi államigazgatási szervek reformja kapcsán. In: Érvek és ellenérvek. Adalékok 

a területi államigazgatás reformjához. (Szerkesztette: Bede-Szabó Gábor – Vadál Ildikó), Budapest, 1997. 

Vadál Ildikó: Új megoldási formák és módszerek a közfeladatok ellátásában. In: Emlékkönyv Ádám Antal 

egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000. 297-306.; 

Verebélyi Imre: A magyar közigazgatás modernizációja c. tanulmánya, Magyar Közigazgatás 1992/11. száma 

Verebélyi Imre: Megbízható és sikeres közigazgatással a jó kormányzásért. Magyar Közigazgatás, 2002/6-7-8. 

számai, 321-338 és 415-423. oldalak 

Virágh Rudolf: A dekoncentrált szervek fogalma, helye a közigazgatás feladat- és szervezetrendszerében. In: A 

dekoncentrált államigazgatási szervek rendszere és reformjának alternatívái; Közigazgatási Kormánybiztos 

Titkársága, Bp. 1994. 69-73. oldal 

4. MELLÉKLETEK 

4.1. Felhasznált jogszabályok: 

- 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 

- 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról 

- 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokról 

- 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről 

- 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalról 

- 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról 

- 1052/1999. (V. 21.) Korm. határozat a közigazgatás továbbfejlesztésének 1999-2000. évekre szóló 

kormányzati feladattervéről 
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- 1057/2001. (VI. 21.) Korm. határozat a közigazgatás továbbfejlesztésének 2001-2002. évekre szóló 

kormányzati feladattervéről 

- 1075/2004. (VII. 21.) Korm. határozat a regionális és kistérségi szervezést igénylő államigazgatási feladat- és 

hatáskörök, valamint a területi államigazgatási szervek átalakítására vonatkozó intézkedésekről 

- 2198/2003. (IX. 1.) Korm. határozat a közigazgatási rendszer korszerűsítésével kapcsolatos feladatokról 

- 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti 

átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről 

2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 

Az Országgyűlés a jó állam kialakítása keretében, a területi államigazgatási szervezetrendszer működésének 

egységessé és hatékonyabbá tétele, ezáltal a területi államigazgatási feladatellátás fejlődése és színvonalának 

növelése, valamint az ügyfél-centrikus területi államigazgatás megvalósítása érdekében a következő törvényt 

alkotja: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § E törvény alkalmazásában 

1. központi államigazgatási szervek területi szerve: a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 

tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) hatálya alá tartozó 

központi államigazgatási szerv bármely jogállású területi szerve, 

2. rendvédelmi szerv: a Ksztv. szerinti rendvédelmi szerv, valamint annak területi szerve. 

2. A fővárosi és megyei kormányhivatal 

2. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve. 

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal működésének költségeit az Országgyűlés a költségvetési törvénynek a 

fővárosi és megyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium fejezetében 

biztosítja. 

(3) A megyei kormányhivatal székhelye a megyeszékhely városban, a fővárosi kormányhivatal és a Pest megyei 

kormányhivatal székhelye Budapesten van. 

3. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti 

egységekből (a továbbiakban: törzshivatal), valamint ágazati szakigazgatási szervekből (a továbbiakban: 

szakigazgatási szerv) áll. 

(2) A szakigazgatási szervek törvény vagy kormányrendelet rendelkezése alapján önálló feladat- és hatáskörrel 

rendelkező szervezeti egységekkel rendelkezhetnek. 

(3) A törzshivatal és a szakigazgatási szervek egy költségvetési szervet képeznek. 

(4) A Kormány rendeletben állapítja meg a fővárosi és megyei kormányhivatalok gazdálkodására vonatkozó 

szabályokat. 

4. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal alapító okiratát a miniszterelnök adja ki. 

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatát a közigazgatás-szervezésért 

felelős miniszter, a Kormány által rendeletben kijelölt, szakigazgatási szerveket irányító miniszter 

véleményének kikérésével normatív utasításban adja ki. 

3. A szakigazgatási szervek 

5. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként működő szakigazgatási szerveket a 

Kormány rendeletben állapítja meg. 
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(2) A szakigazgatási szerv, továbbá a törvény vagy kormányrendelet alapján a szakigazgatási szerv önálló 

feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan 

gyakorolja. 

4. A fővárosi és megyei kormányhivatal irányítása 

6. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalt az ebben az alcímben meghatározott eltérésekkel a Kormány a 

közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján irányítja. 

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal tekintetében - a kormányhivatal alapítása, a kormánymegbízott 

kinevezése és felmentése kivételével - a Ksztv. 2. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott, valamint 

a hatékonysági és a pénzügyi ellenőrzési hatásköröket a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter gyakorolja. 

(3) Kormányrendelet a törzshivatal irányításáról rendelkezhet úgy, hogy ügyek meghatározott csoportjaival 

összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-g) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a 

szakszerűségi ellenőrzési hatáskörök közül egyeseket vagy ezek mindegyikét valamely, a Kormány által 

rendeletben meghatározott központi államigazgatási szerv vezetője gyakorolja. 

(4) A szakigazgatási szerv tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-g) pontjában meghatározott, valamint a 

törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a Kormány által rendeletben meghatározott központi 

államigazgatási szerv vezetője (a továbbiakban: szakmai irányító szerv vezetője) gyakorolja. 

7. § (1) A kormánymegbízott a szakigazgatási szerv vezetőjének kinevezésére és felmentésére vonatkozó 

hatáskörét a szakmai irányító szerv vezetőjének egyetértésével gyakorolja. 

(2) Kormányrendelet a szakigazgatási szerv tekintetében rendelkezhet úgy, hogy a Ksztv. 2. § (1) bekezdés h) és 

i) pontja szerinti hatásköröket a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, valamint a szakmai irányító szerv 

vezetője is gyakorolhatja. 

(3) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a szakmai irányító szerv vezetőjének közreműködésével a 

fővárosi és megyei kormányhivatal bármely tevékenysége tekintetében törvényességi és szakszerűségi 

ellenőrzést folytathat le. 

(4) A szakmai irányító szerv vezetője a szakigazgatási szerv tevékenysége tekintetében a közigazgatás-

szervezésért felelős miniszter közreműködésével hatékonysági ellenőrzést folytathat le. 

8. § A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter ellátja a központi államigazgatási szervek területi szervei 

feletti, jogszabályban szereplő, a fővárosi és megyei kormányhivatal által végzett ellenőrzés szakmai irányítását, 

és ennek keretében gyakorolja a szakmai irányító szerv vezetőjének jogait. 

5. A fővárosi és megyei kormányhivatal funkcionális feladatainak ellátása 

9. § A fővárosi és megyei kormányhivatal Kormány által rendeletben meghatározott egyes funkcionális 

feladatait, valamint azok irányítását a Kormány által rendeletben kijelölt szerv látja el. 

6. A fővárosi és megyei kormányhivatal vezetése 

10. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti. 

(2) A kormánymegbízottat a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki 

és menti fel. A kormánymegbízott felett – a kinevezés és a felmentés kivételével – a munkáltatói jogokat a 

közigazgatás-szervezésért felelős miniszter gyakorolja. 

(3) Kormánymegbízottá olyan büntetlen előéletű személy nevezhető ki, aki az országgyűlési képviselők 

választásán választójoggal rendelkezik. 

(4) A kormánymegbízott a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép. 

(5) A kormánymegbízott megbízatása megszűnik: 

a) a Kormány megbízatásának megszűnésével, 
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b) lemondásával, 

c) felmentésével, 

d) halálával, 

e) választójogának elvesztésével, 

f) összeférhetetlenségének megállapításával. 

(6) Ha a kormánymegbízott megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnésével szűnt meg, az új Kormány 

megalakulásáig gyakorolja hatáskörét. 

11. § (1) A kormánymegbízott további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, nem lehet helyi 

önkormányzati képviselő, fővárosi, megyei közgyűlés tagja, polgármester, megyei közgyűlés elnöke, 

főpolgármester, alpolgármester, megyei közgyűlés alelnöke, főpolgármester-helyettes, kisebbségi önkormányzat 

elnöke és kisebbségi önkormányzati képviselő. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a kormánymegbízott 

országgyűlési képviselő legyen, valamint tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi 

oltalom alá eső szellemi tevékenységet végezzen. 

(3) A kormánymegbízott illetményét a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter - legfeljebb a köztisztviselői 

illetményalap 28-szorosában - állapítja meg. 

(4) A kormánymegbízottra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a kormánytisztviselők jogállásáról 

szóló 2010. évi LVIII. törvény helyettes államtitkárra vonatkozó rendelkezéseit kell az illetménypótlékra és 

illetménykiegészítésre vonatkozó szabályok kivételével alkalmazni. 

12. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal hivatali szervezetét főigazgató vezeti. 

(2) A kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén a főigazgató helyettesíti. 

(3) A főigazgatót a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter nevezi ki és 

menti fel. A főigazgató felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi 

büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. 

(4) Főigazgatói munkakörbe az nevezhető ki, aki felsőfokú iskolai végzettséggel és legalább 5 év vezetői 

gyakorlattal rendelkezik. 

(5) A főigazgató minisztériumi főosztályvezetői besorolású, határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselő. 

13. § (1) A főigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti. 

(2) Az igazgatót a főigazgató javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és menti fel. Az igazgató felett – a 

kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a 

munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. 

(3) Igazgatói munkakörbe az nevezhető ki, aki felsőfokú igazgatásszervezői, okleveles jogász képesítéssel vagy 

okleveles közigazgatási menedzser, illetve egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdász szakképesítéssel, 

valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával és legalább 5 év közigazgatási szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

(4) Az igazgató minisztériumi főosztályvezető-helyettesi besorolású, határozatlan időre kinevezett 

kormánytisztviselő. 

7. A szakigazgatási szerv vezetése 

14. § (1) A szakigazgatási szerv vezetője vezetői munkakörbe történő kinevezéséhez és felmentéséhez a szakmai 

irányító szerv vezetőjének egyetértése szükséges. 

(2) A szakigazgatási szerv vezetője minisztériumi főosztályvezetői besorolású, határozatlan időre kinevezett 

kormánytisztviselő. 
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(3) A szakigazgatási szervek vezetője feletti munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. 

8. A munkáltatói jogok gyakorlása 

15. § (1) A törzshivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a 

kormánymegbízott gyakorolja. 

(2) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a 

szakigazgatási szerv vezetője gyakorolja. 

(3) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselőjének kinevezni javasolt személyről a szakigazgatási szerv 

vezetője tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követő tizenöt 

napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki a szakigazgatási szervnél 

kormánytisztviselőnek. 

9. A fővárosi és megyei kormányhivatal feladat- és hatásköre 

16. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően 

összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi végrehajtását. 

(2) A központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a rendvédelmi szervek feladataik ellátása során 

kötelesek egymással és a kormányhivatallal együttműködni. A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatainak 

teljesítése érdekében jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőitől – az egyedi ügyek 

kivételével – adatokat, felvilágosítást kérni. 

(3) A központi államigazgatási szervek területi szervei – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével –, továbbá a 

területi illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek államigazgatási jogkörükben 

eljárva, illetve az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően – szervezeti és szakmai önállóságuk 

megtartásával – a fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs jogkörébe tartoznak. 

(4) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a központi államigazgatási szervek területi szervei, továbbá a területi 

illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek államigazgatási jogkörükben eljárva, 

illetve az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően – a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal kivételével – a fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzési jogkörébe tartoznak. 

(5) Ha a központi államigazgatási szerv területi szervének illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatal 

illetékességi területétől eltérő területre terjed ki, a fővárosi és megyei kormányhivatal jogköreit a területi szerv 

székhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. 

17. § (1) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium a fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs 

feladatait elősegítő állandó fóruma. 

(2) Az államigazgatási kollégium vezetője a kormánymegbízott, tagjai a fővárosi és megyei kormányhivatal 

törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek vezetői, a fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs és 

ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetői, valamint a kormánymegbízott által 

meghívottak. 

(3) A kormánymegbízott a fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs feladatainak elősegítésére szükség 

esetén fővárosi, megyei koordinációs értekezletet hívhat össze. 

18. § A fővárosi és megyei kormányhivatal véleményezi - a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal kivételével - a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei 

a) vezetőinek kinevezését és felmentését, 

b) létrehozására, átszervezésére, valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó 

előterjesztést, 

c) foglalkoztatottjai létszámára és költségvetésének a megállapítására vonatkozó előterjesztést, javaslatokat. 

19. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal – a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal kivételével – a Kormánynak alárendelt szervek bármely területi szervétől, valamint a 
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polgármestertől és a jegyzőtől az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően, valamint a területi 

illetékességgel államigazgatási feladatot ellátó más szervtől és személytől bármely döntést bekérhet, a szerv 

intézkedéséről tájékoztatást kérhet, illetve - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az iratokba betekinthet. 

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott szervnél - törvénysértés észlelése 

esetén - egyeztető eljárást kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a szerv felügyeleti szervénél 

felügyeleti eljárást kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a feladatkörrel rendelkező miniszter eljárását 

kezdeményezi. 

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal a (2) bekezdésben foglalt intézkedések eredménytelensége esetén az 

érintett döntést hozó szerv felügyeleti szerve és a feladatkörrel rendelkező miniszter egyidejű tájékoztatása 

mellett kezdeményezi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternél a (4) bekezdésben foglalt intézkedés 

megtételét. 

(4) Ha a törvénysértés másként nem orvosolható, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter javaslata alapján 

a Kormány az Alkotmány 35. § (4) bekezdése szerint jár el. 

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal az általa megismerhető iratokban foglalt, valamint a részére nyújtott 

tájékoztatás alapján tudomására jutott személyes adatok kezelésére az (1)-(4) bekezdésben meghatározott eljárás 

lefolytatása céljából addig az időpontig jogosult, amíg az feladata ellátásához szükséges. 

20. § A fővárosi és megyei kormányhivatal 

a) döntés-előkészítő és javaslattevő szervként közreműködik a Kormánynak az Alkotmány 19. § (3) bekezdés 1) 

pontja szerinti javaslattételi jogosultsága, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 

továbbiakban: Ötv.) 95. § d) és e) pontjában, a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek az Ötv. 96. § c) és 

d) pontjában, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős miniszternek az Ötv. 96/A. §-ában, 

valamint a szakmai irányító miniszternek az Ötv. 97. §-ában meghatározott feladatai ellátásában, a Kormánynak 

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 60/M. § c)-

e) pontjában, a Kormány által kijelölt miniszternek a Nektv. 60/N. § a) pontjában, valamint a feladat- és 

hatáskör szerinti miniszternek a Nektv. 60/O. § a) pontjában meghatározott feladatai ellátásában, 

b) a szakigazgatási szerveket érintő funkcionális feladatokat lát el, 

c) - a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével - ellenőrzési feladatokat lát el, 

különös tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 

végrehajtásának és a hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére, 

d) - a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével - gondoskodik a területi 

államigazgatási szervek ellenőrzési tevékenységének összehangoltságáról, 

e) közigazgatási informatikai közreműködői tevékenységet lát el, 

f) ügyfélszolgálatot működtethet, 

g) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatait. 

10. Záró rendelkezések 

21. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörére, szervezetére, működésére és ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokat, 

b) a szakigazgatási szerveket, 

c) a törzshivatal és a szakigazgatási szervek irányításának részletes szabályait, 

d) a szakmai irányító szerv vezetőjét, 

e) a fővárosi és megyei kormányhivatal funkcionális feladatait, valamint az azok irányítását ellátó szervet vagy 

szerveket, 
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f) a fővárosi és megyei kormányhivatalra vonatkozó gazdálkodási szabályokat rendeletben határozza meg. 

22. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép 

hatályba. 

(2) A 27. §, a 40. § (1) és (4) bekezdése, a 42. § és a 64. alcím az e törvény kihirdetését követő 15. napon lép 

hatályba. 

(3) A 89. § 2010. december 31-én lép hatályba. 

(4) Az 1-9., 11., 12., 14-19., 21-24., 26-41., 43-57., 59., 60., 62., 63. és 65. alcím, a 21. §, a 23. §, a 40. § (2) és 

(3) bekezdése, a 41. §, a 69. §, a 86-88. §, a 103. § (1) bekezdése és a 104. § (1) bekezdése 2011. január 1-jén 

lép hatályba. 

23. § (1) A megyei kormányhivatal a székhelye szerinti megyei közigazgatási hivatal általános jogutódja. 

(2) A fővárosi kormányhivatal a fővárosi közigazgatási hivatal általános jogutódja. 

24. § (1) Az Igazságügyi Hivatalnál foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonya e törvény 

hatálybalépésével egyidejűleg kormánytisztviselői jogviszonnyá alakul át. A jogviszony átalakulásáról az 

érintetteket a munkáltató az átalakulást követő tizenöt napon belül tájékoztatja. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át az igazságügyi alkalmazott szolgálati viszonya, ha a 

munkáltató a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezései alapján nem létesíthet 

kormánytisztviselői jogviszonyt az igazságügyi alkalmazottal. Ebben az esetben az igazságügyi alkalmazotti 

szolgálati viszony a törvény erejénél fogva e törvény hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik, az igazságügyi 

alkalmazott pedig az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 28. 

§-a szerinti végkielégítésre válik jogosulttá. A jogviszony megszűnéséről az igazságügyi alkalmazottat a 

munkáltatónak 15 napon belül írásban értesíteni kell. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az igazságügyi alkalmazottal szemben a 

kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az 

összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető és ennek érdekében az igazságügyi alkalmazott a jogviszony 

átalakulását megelőzően intézkedik, és ezt igazolja. 

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony munkajogviszonnyá alakul át, ha 

az igazságügyi alkalmazott a munkakörére tekintettel a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. 

törvény hatálya alá tartozó munkáltatóval nem állhat kormánytisztviselői jogviszonyban. Ebben az esetben az 

igazságügyi alkalmazott átalakulás utáni munkabére legfeljebb az azonos szolgálati idővel rendelkező 

kormányzati ügykezelő alapilletményének megfelelő összegben határozható meg azzal, hogy a havi munkabér 

megállapítása során a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 19. § (1) és (2) 

bekezdésében meghatározott illetménykiegészítéseket is figyelembe kell venni. Az illetmény összegével 

kapcsolatos tájékoztatást a jogviszony átalakulást követő 15 napon belül meg kell adni. 

(5) A jogviszony átalakulásának időpontjában felmentési vagy lemondási idejét töltő igazságügyi alkalmazott 

szolgálati viszonya, illetve a jogviszonyát közös megegyezés alapján megszüntető igazságügyi alkalmazott 

szolgálati viszonya nem alakul át kormánytisztviselői jogviszonnyá. 

25. § (1) Az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony kormánytisztviselői jogviszonnyá történő átalakulását 

követő tizenöt napon belül az igazságügyi alkalmazottat a kormánytisztviselői jogviszonyra vonatkozó 

szabályok szerint be kell sorolni és illetményét meg kell állapítani. 

(2) Az Igazságügyi Hivatal által vezetett személyi nyilvántartás adatait a munkáltatói jogkör gyakorlója a 

jogviszony átalakulását követő 15 napon belül köteles a közszolgálati alapnyilvántartásban átvezetni, és a 

személyi nyilvántartásban szereplő egyéb adatok megsemmisítéséről gondoskodni. 

(3) Határozatlan időtartamú igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony – eltérő törvényi rendelkezés hiányában 

– határozatlan időtartamú kormánytisztviselői jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidőben történő 

foglalkoztatás esetén a jogviszony teljes munkaidős kormánytisztviselői jogviszonnyá alakul át. 



 A TERÜLETI 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI 

RENDSZERBEN 

 

 232  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

(4) Az átalakult jogviszony esetén a kormánytisztviselő igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban töltött 

idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az államigazgatási szervnél töltötte volna el. 

(5) A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként 

kijelölt szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselő esetében a végkielégítés összegének a meghatározásánál 

szolgálati viszonyban töltött időként az igazságügyi és az ügyészi szerveknél megszakítás nélkül eltöltött idő, az 

ismételten létesített szolgálati viszony megszűnésekor pedig csak a korábbi végkielégítést követően e szerveknél 

eltöltött idő vehető figyelembe. A pártfogó felügyelő esetében szolgálati viszonyban töltött időnek minősül a 

gyámhivatalnál megszakítás nélkül köztisztviselőként és más szervnél azonos jellegű munkakörben 

köztisztviselőként vagy közalkalmazottként eltöltött idő is. A Központi Kárrendezési Irodától (a továbbiakban: 

KKI) áthelyezett kormánytisztviselő esetében kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időnek minősül a KKI-

nál és jogelődjénél köztisztviselőként eltöltött idő is. 

(6) Az igazságügyi alkalmazott korábbi vezetői beosztása e törvény hatálybalépésével egyidejűleg vezetői 

munkakörré alakul át; az Igazságügyi Hivatal 

a) főigazgatója helyettes államtitkári illetményre és juttatásra, 

b) főigazgató-helyettese főosztályvezetői illetményre, 

c) főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, igazgatója és igazgatóhelyettese főosztályvezető-helyettesi 

illetményre, 

d) osztályvezetője, osztályvezető-helyettese, titkárságvezetője, pártfogói foglalkoztató vezetője és 

csoportvezetője osztályvezetői illetményre 

jogosult. 

26. § (1) Ha az igazságügyi alkalmazott a korábbi jogviszonyok alapján a jubileumi jutalom valamely 

fokozatában részesült, az ugyanazon fokozat szerinti jutalom ismételten nem illeti meg. 

(2) Ha a jogviszony átalakulása időpontjában munkaügyi per fegyelmi elbocsátás tekintetében folyik, a 

munkavállalói kereset elbírálásánál a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

27. § E törvény 64. alcíme az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 

1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

11-66. 

28-105. § 

288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról 

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 

40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval 

összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)-c) és f) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3a) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. Illetékességi és hatásköri szabályok 

1. § (1) A megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. A fővárosi 

kormányhivatal illetékessége Budapest főváros területére, a Pest Megyei Kormányhivatal illetékességi területe 

Pest megyére terjed ki. 

(2) Kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok 

tekintetében a megyétől (fővárostól) eltérően is megállapíthatja. 
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(3) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 60/H. § (2) bekezdése alapján az 

országos kisebbségi önkormányzat törvényességi ellenőrzésére a Kormány az országos kisebbségi 

önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. 

(4) A fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét a fejlesztési tanács székhelye szerint illetékes 

fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. 

2. Szakigazgatási szervek 

2. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szervek (a 

továbbiakban: szakigazgatási szerv): 

1. a szociális és gyámhivatal a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, és gyámügyi feladatok ellátására, 

2. az építésügyi hivatal az állami főépítészi feladatok és az építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátására, 

3. az igazságügyi szolgálat a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, és áldozatsegítési feladatok ellátására, 

4. a növény- és talajvédelmi igazgatóság a növényvédelmi, talajvédelmi, növénytermesztési és növényi 

termékek esetében élelmiszer-biztonsági hatósági és zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatok ellátására, 

5. az erdészeti igazgatóság az erdészeti igazgatási feladatok ellátására, 

6. a földművelésügyi igazgatóság a mezőgazdasági igazgatási, vadászati és halászati hatósági feladatok 

ellátására, 

7. élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-

ellenőrzési, takarmányellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi, illetve egyes állattenyésztési 

és borászati feladatok ellátására, 

8. a földhivatal az ingatlanügyi feladatok ellátására, 

9. az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv az egészségbiztosítási pénztári feladatok ellátására, 

10. a nyugdíjbiztosítási igazgatóság a nyugdíjbiztosítási és a hatáskörébe tartozó más pénzbeli ellátásokkal 

kapcsolatos feladatok ellátására, 

11. a munkaügyi központ a foglalkoztatási, munkaügyi, munkaerőpiaci feladatok ellátására, 

12. a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv a munkaügyi ellenőrzési és a munkavédelmi feladatok 

ellátására, 

13. a fogyasztóvédelmi felügyelőség a fogyasztóvédelmi feladatok ellátására, 

14. a kulturális örökségvédelmi iroda a kulturális örökségvédelmi feladatok ellátására, 

15. a népegészségügyi szakigazgatási szerv a népegészségügyi feladatok ellátására, 

16. a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok ellátására, 

17. a közlekedési felügyelőség a közlekedési hatósági feladatok ellátására. 

(2) Kormányrendelet más területi államigazgatási szervet is a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási 

szerveként határozhat meg. 

(3) Amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a szakigazgatási szerv illetékessége megegyezik a 

fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességével. 

3. § A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és 

működési szabályzatának tervezetét a szakigazgatási szerv által ellátott államigazgatási feladat tekintetében 

feladat- és hatáskörrel rendelkező ágazati szakmai irányító miniszter (a továbbiakban: a szakigazgatási szerveket 

irányító miniszter) részére véleményezés céljából megküldi. A szakigazgatási szerveket irányító miniszter 
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véleményét 7 napon belül megküldi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére. Amennyiben a 

szakigazgatási szerveket irányító miniszter 7 napon belül nem nyilatkozik, azt a tervezettel egyetértő 

véleménynek kell tekinteni. 

3. A fővárosi és megyei kormányhivatal szakmai irányítása 

4. § (1) A törzshivatal hatáskörébe e kormányrendelet és külön jogszabályok alapján tartozó államigazgatási 

ügyek tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjaiban 

meghatározott hatásköröket azon központi államigazgatási szerv vezetője gyakorolja, melyet kormányrendelet 

az adott államigazgatási feladatért felelős központi szervként meghatároz. 

(2) A törzshivatal hatáskörébe e kormányrendelet és külön jogszabályok alapján tartozó államigazgatási ügyek 

tekintetében a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést az (1) bekezdésben meghatározott szakmai irányító 

szerv vezetője a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter bevonásával folytatja le. 

(3) A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős miniszter ellátja a helyi önkormányzatok, a 

kisebbségi önkormányzatok és a helyi önkormányzatok társulásai törvényességi ellenőrzésének a szakmai 

irányítását, melynek keretében gyakorolja a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g)-h) pontjaiban meghatározott 

hatásköröket. 

(4) A területfejlesztésért felelős miniszter ellátja a fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletének a szakmai 

irányítását, melynek keretében gyakorolja a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést, és a Ksztv. 2. § (1) 

bekezdés g)-h) pontjaiban meghatározott hatásköröket. 

(5) Az oktatásért felelős miniszter ellátja a közoktatási feladatok szakmai irányítását, ennek keretében 

gyakorolja a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést, valamint a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában 

meghatározott hatásköröket. 

(6) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter – a helyi és kisebbségi önkormányzatok, valamint a helyi 

önkormányzatok társulásainak törvényességi ellenőrzése, a fejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete és a 

közigazgatási hatósági ügyek kivételével – meghatározott ügyben – a szakigazgatási szervet érintő ügyben a 

szakmai irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett – bejelentésre, illetve kérelemre az illetékességgel 

rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatal helyett másik fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölhet ki 

eljárásra. 

5. § A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

bevonásával kezdeményezi és ellenőrzi 

a) a több ágazatot érintő közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásának területi 

összehangolását, valamint 

b) a közigazgatás fejlesztésével és korszerűsítésével kapcsolatos kormányzati feladatok területi összehangolását. 

6. § (1) A szakigazgatási szervek tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 

2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott 

hatáskörök – a Ksztv. 2. § (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult 

szakmai irányító szerv vezetőjét a szakigazgatási szerv feladat- és hatáskörét szabályozó külön kormányrendelet 

határozza meg. 

(2) A szakigazgatási szervek tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés h)-i) pontjaiban meghatározott hatáskört a 

közigazgatás-szervezésért felelős miniszter is gyakorolhatja. 

(3) A szakigazgatási szervek feladatkörébe tartozó támogatások és ellátások felhasználásának szabályszerűségét 

a szakmai irányító szerv vezetője törvényességi ellenőrzés keretében, hatékonysági vizsgálatát a szakmai 

irányító szerv vezetője a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter közreműködésével végzi. 

(4) A szakmai irányító szerv vezetője írásban tájékoztatja a kormánymegbízottat a feladatkörét érintő ágazati 

tervekről, ágazatpolitikai elképzelésekről, a megvalósítás szervezeti és intézményi feltételeire vonatkozó 
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javaslatairól, valamint – a szakigazgatási szervek vezetőinek meghívásával egyidejűleg – az e szervek vezetői 

részére tartandó szakmai értekezletekről. 

(5) A szakmai irányító szerv vezetője a tervezett szakszerűségi és törvényességi ellenőrzésről tájékoztatja a 

közigazgatás-szervezésért felelős minisztert. 

(6) A szakmai irányító szerv vezetője gondoskodik a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek által 

végzett ellenőrzések összehangolásáról. 

4. A fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzése 

7. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzése a fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi, 

szakszerűségi és hatékonysági vizsgálata, amely a hivatalok működésének szakmai és szervi, jogszerűségi és 

célszerűségi szempontok szerinti teljes körű, vagy részleges, jogszabályban meghatározott eszközökkel történő 

vizsgálata. 

(2) Az ellenőrzés célja a megelőzés és segítségnyújtás, valamint az érdemi, vagy ügy érdemére is kiható 

jogsértések, hibák és hiányosságok feltárása, keletkezési okuk megállapítása, a működés megfelelőségének 

helyreállítása, a jogsértések kiküszöbölése. 

(3) A törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályokat az 1. melléklet 

határozza meg, amely az ott meghatározottak szerint átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzés lehet. 

(4) Átfogó ellenőrzést legalább négyévenként, téma-, cél- vagy utóellenőrzést a munkatervben meghatározott 

ütemezéssel kell tartani. 

(5) A szakigazgatási szervekre is kiterjedő ellenőrzést a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a szakmai 

irányító szerv vezetője közreműködésével látja el. 

(6) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter gondoskodik a fővárosi és megyei kormányhivatal feletti 

ellenőrzések összehangolásáról. 

5. A kormánymegbízott feladatai 

8. § A kormánymegbízott 

a) vezeti a fővárosi és megyei kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit, ellátja a költségvetési 

szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat, 

b) biztosítja a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szervei feladatellátásának feltételeit, 

c) elkészíti és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére megküldi a fővárosi és megyei 

kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó javaslatát, 

d) gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről. 

9. § (1) A szakigazgatási szerv vezetőjének kinevezésére és felmentésére a kormánymegbízott a szakmai 

irányító szerv vezetőjével előzetes egyeztetést tart. 

(2) Az előzetes egyeztetést követően a kormánymegbízott a szakigazgatási szerv vezetőjének kinevezésére és 

felmentésére a Khtv. 14. § (1) bekezdése szerinti egyetértés érdekében javaslatot tesz a szakmai irányító szerv 

vezetőjének. 

(3) A szakmai irányító szerv vezetője a javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja a 

kormánymegbízottat egyetértéséről vagy annak hiányáról. 

(4) Amennyiben a szakmai irányító szerv vezetője a javaslattal nem ért egyet, a kormánymegbízott és a szakmai 

irányító szerv vezetője egyeztetést tart. 

(5) Amennyiben a szakmai irányító szerv vezetője a javaslat kézhezvételétől számított 30 napon belül nem 

nyilatkozik, a javaslatról a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter dönt. 
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(6) Amennyiben a szakmai irányító szerv vezetője és a kormánymegbízott között az egyeztetés során a javaslat 

kézhezvételétől számított 30 napon belül nem alakul ki egyetértés, a javaslatról a közigazgatás-szervezésért 

felelős miniszter dönt. 

10. § (1) A kormánymegbízott minden évben – a (2) bekezdésben meghatározott szervek bevonásával – az előző 

évi tevékenységéről szóló összegző beszámolót készít. 

(2) A beszámolási kötelezettség kiterjed a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területén működő, 

illetve székhellyel rendelkező központi államigazgatási szerv bármely jogállású területi szervére, továbbá az 

államigazgatási feladatot ellátó más szervre és személyre, valamint a polgármesterre és jegyzőre az általuk 

ellátott államigazgatási feladatokat érintően. 

(3) A (2) bekezdésben felsorolt szervek adatok, információk szolgáltatásával közreműködnek a beszámolási 

feladatok teljesítésében. 

(4) A beszámolónak tartalmaznia kell: 

a) a központi államigazgatási szervek területi szervei számára a Kormány, illetve az ágazati feladatokért felelős 

miniszterek által meghatározott ágazatpolitikai célkitűzések érvényesülését, 

b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítását segítő államigazgatási feladatok 

végrehajtásának helyzetét, 

c) a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi ellenőrzési és törvényességi felügyeleti tevékenységének 

tapasztalatait, 

d) a fővárosi és megyei kormányhivatal hatósági tevékenységét, valamint a jegyző és a polgármester 

államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalatait, 

e) a fővárosi és megyei kormányhivatal egyéb tevékenységeit, különös tekintettel az ügyfélszolgálat 

működésének tapasztalatait, 

f) a (2) bekezdésben meghatározott államigazgatási szervek működésének, tevékenységének tapasztalatait, 

g) a szakigazgatási szervek tevékenységét, 

h) egyéb, a Kormány által meghatározott szempontokat, valamint 

i) a d)-e) pontban meghatározott szerveknél a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel 

kapcsolatos ügyek intézésének helyzetét. 

6. A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai 

11. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt 

vesz a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában. Ennek keretében a törzshivatal koordinációs, 

ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat lát 

el, a törzshivatal és a szakigazgatási szervek működtetésével összefüggő funkcionális feladatokat lát el. 

7. Koordináció 

12. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a Khtv. 16. § (3) bekezdésében meghatározott koordinációs 

jogkörében ellátott koordinációs feladat- és hatáskörében különösen 

a) gondoskodik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásáról, 

b) a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által meghatározottak szerint 

közreműködik a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában, 

c) közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az e-közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok 

területi összehangolásában, szervezésében, 
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d) kezdeményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati 

rendszerének összehangolását, továbbá szakmai támogatást nyújt az ügyfélszolgálati tevékenység bővítéséhez, 

valamint 

e) gondoskodik a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer koordinálásáról, ennek keretében elősegíti 

annak naprakész működését. 

13. § (1) A fővárosi, megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: kollégium) létrehozásáról, 

működéséről, ügyrendjének előkészítéséről a kormánymegbízott gondoskodik. 

(2) A kollégium testületként működik, működésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza. A kollégium 

ügyrendjét a kormánymegbízott terjeszti elő és a kollégium állapítja meg. 

(3) A kormánymegbízott a kollégium ülését az ügyrendben meghatározott időközönként, illetve szükség szerint 

hívja össze, gondoskodik a napirendek, az állásfoglalások előkészítéséről, figyelemmel kíséri az állásfoglalások 

végrehajtását. 

(4) A kormánymegbízott szükség szerint meghívja a kollégium ülésére a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe 

nem tartozó közigazgatási szervek vezetőit. Az államigazgatási feladatot ellátó más szervezet meghívott 

vezetője a kollégium ülésén tanácskozási joggal vehet részt. 

14. § A kollégium 

a) elemzi és értékeli a kormányzati feladatok területi megvalósításának helyzetét, a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, a központi államigazgatási szervek területi szervei és a helyi önkormányzatok 

együttműködésének, továbbá az államigazgatási feladatok területi végrehajtásának tapasztalatait, a közigazgatási 

szervek közigazgatási hatósági ügyintézését, 

b) egyezteti és értékeli az ellenőrzések tapasztalatait, állást foglal az ellenőrzési tervek tartalmáról, 

ütemezéséről, végrehajtásáról, 

c) előmozdítja a területi informatikai kapcsolatok összehangolt fejlesztését és működését, 

d) értékeli a képzési, továbbképzési tevékenységet, véleményezi az erre vonatkozó terveket, ajánlásokat dolgoz 

ki a képzés, továbbképzés tárgyköreire és módszereire vonatkozóan, 

e) elemzi a központi államigazgatási szervek területi szerveinek és az érdek-képviseleti szervek, köztestületek 

együttműködését, ajánlást dolgozhat ki az együttműködések továbbfejlesztésére, 

f) véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyvitel-, informatika- és szervezetfejlesztési 

döntéseinek tervezeteit, előmozdítja a területi szinten összehangolt ügyvitel-, informatika- és 

szervezetfejlesztést, 

g) értékeli, véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási rendjét, 

ügyfélszolgálati tevékenységét, módszertani segítséget nyújt az összehangolt ügyfélfogadási rend, 

ügyfélszolgálati tevékenység megvalósításhoz, 

h) figyelemmel kíséri és közigazgatási hatásait tekintve értékeli a területi társadalmi-gazdasági 

reálfolyamatokat; az állami feladat felmerülésével járó vagy államigazgatási szervek közreműködését igénylő 

országos kihatással bíró, vagy kiemelkedő területi jelentőségű társadalmi-gazdasági problémákat jelzi a 

közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek; elősegíti az állami és a központi államigazgatási szervek területi 

szervei koordinált közreműködői tevékenységét a problémák kezelésében. 

8. Ellenőrzés 

15. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a Khtv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott ellenőrzési 

jogkörében ellátott ellenőrzési feladat- és hatáskörében 

a) ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinek a kormánytisztviselői és a 

közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedései törvényességét, illetve külön jogszabályban 

meghatározottak szerint kormányzati szolgálati ellenőrzést végez, 
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b) ellenőrzi – az illetékes ügyészséggel egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - a központi 

államigazgatási szervek területi szervei tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló törvény végrehajtását, 

c) ellenőrzi – az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - az ügyiratkezelésről, 

valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei által az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt 

adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtását, 

d) a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter irányítása 

mellett és az általa biztosított feltételek keretei között ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi 

szervei infokommunikációs rendszereinek üzemeltetését, az üzemmenet-folytonosság biztosításának feltételeit, 

a megfelelő személyi és szakmai feltételek meglétét, valamint az informatikai üzemeltetés kereteit meghatározó 

szabályzatok jogszabályoknak való megfelelőségét, 

e) gondoskodik a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, 

egyeztetett végrehajtásáról, a tapasztalatok közös elemzéséről, 

f) gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakításáról, alkalmazásáról. 

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése 

érdekében jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőitől e feladata tekintetében határidő 

tűzésével adatokat, felvilágosítást kérni, e szervek irataiba – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 

betekinteni. 

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal az ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatja a felügyeleti szervet, 

illetve az ágazati minisztert, szükség esetén – különösen, ha jogszabálysértést tapasztal – kezdeményezi 

intézkedését, gyakorolja a 26. §-ban meghatározott jogait. 

(4) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter gondoskodik az ellenőrzések tervezésének és végrehajtásának 

egységes rendjéről. 

16. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzati szervek tekintetében 

a) külön jogszabályban meghatározottak szerint közszolgálati ellenőrzést végez, 

b) ellenőrzi – az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint – az ügyiratkezelésről, 

továbbá a szerv által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

jogszabályok végrehajtását, 

c) ellenőrzi a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását. 

9. Véleményezési jogkör 

17. § (1) A kormánymegbízott a Khtv. 18. §-ában meghatározott véleményét megküldi a közigazgatás-

szervezésért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek, valamint az érintett szerv 

tevékenységének szakmai irányítását ellátó, a Kormánynak alárendelt szerv vezetőjének és az érintett területi 

államigazgatási szerv vezetőjének. 

(2) A vélemény kikérésének elmulasztása esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal jelzéssel él a 

közigazgatás-szervezésért felelős miniszter felé, aki a kérdésben egyeztetési eljárást kezdeményezhet. 

10. Hatósági feladatok 

18. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal törzshivatala, valamint a szakigazgatási szerv vezetője az 

államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek 

vonatkozásában jogosult 

a) szakmai-koordinációs értekezletet összehívni, 

b) a polgármesteri hivatalnál, a körjegyzőségnél, a megyei közgyűlés hivatalánál, a főpolgármesteri hivatalnál, a 

hatósági igazgatási társulásnál felügyeleti szervként ellenőrzést tartani. 
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(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenőrzés során feltárt, 

vagy más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén gyakorolja a 26. §-ban meghatározott jogait. 

11. Informatika 

19. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal az e-közigazgatásért felelős miniszter, valamint a közigazgatási 

informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter irányítása és az általa 

biztosított feltételek keretei között közreműködik a közigazgatási informatikai tevékenység területi 

összehangolásában. 

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal ellátja a választásokkal, népszavazásokkal összefüggő informatikai 

feladatokat. 

12. Képzés, továbbképzés 

20. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a kormánytisztviselők és köztisztviselők képzése, továbbképzése 

körében 

a) éves terv alapján szervezi a fővárosban, megyében az államigazgatási feladatokat ellátó helyi önkormányzati 

szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését, továbbá részt vesz a területi államigazgatási szervek 

kormánytisztviselőinek képzése, továbbképzése szervezésében, 

b) oktatási-módszertani központként közreműködik a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért 

felelős miniszternek a köztisztviselők és kormánytisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a 

szakember-utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában; a Kormány középtávú 

továbbképzési tervében meghatározott módszertani feladatok végrehajtásában, 

c) gondoskodik a közigazgatási versenyvizsgák, szakvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, állampolgársági vizsgák, 

továbbá külön jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák, valamint az ezek előkészítésére szolgáló 

tanfolyamok megszervezéséről és lebonyolításáról, 

d) előmozdítja az ágazati, szakmai alapképzés rendszerességét, kezdeményezheti az ágazati képzéseket a 

központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinél, a szakmai irányító szerv vezetőjénél, illetve a 

feladatkörében érintett miniszternél, 

e) közreműködik a helyi önkormányzatok, valamint a kisebbségi önkormányzatok tisztségviselőinek, 

képviselőinek képzésében, 

f) összehangolja a központi államigazgatási szervek területi szervei feladatkörébe tartozó, kormánytisztviselőket 

és köztisztviselőket érintő képzési, továbbképzési feladatok ellátását, 

g) elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a 

szükséges intézkedéseket, 

h) összehangolja, és az erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelően megszervezi a közigazgatási 

ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a köztisztviselői 

vizsgarendszerben az informatikai követelményeket. 

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal összehangolja a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára 

nyújtott elektronikus ügyintézést támogató képzéseket, továbbképzéseket, biztosítja azok megfelelő 

nyilvánosságát, terjeszti az elektronikus ügyintézés módszereit. 

13. A fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálati feladatai 

21. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálatot működtet. 

(2) Ügyfélkapu létesítése személyes megjelenés útján a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálati 

irodáján is kezdeményezhető. 

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálati irodája lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél az 

ügyfélkapun keresztül az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat 

megismerje, az ingatlan-nyilvántartásból az ingatlanok adatait nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni 



 A TERÜLETI 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI 

RENDSZERBEN 

 

 240  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

lap másolat lekérdezésével, valamint térképmásolat lekérdezésével külön jogszabályban megállapított igazgatási 

szolgáltatási díj megfizetése ellenében megismerje. 

22. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálati irodáján előterjeszthetőek az e rendelet 2. 

mellékletének 1. pontjában meghatározott kérelmek. 

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálata az (1) bekezdés szerint előterjeszthető kérelmekkel 

összefüggő ügyekben tájékoztatja az ügyfelet az eljárás menetéről valamint az eljárással kapcsolatos jogairól és 

kötelezettségeiről. A fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálati irodája segítséget nyújt az ügyfélnek a 

kérelem kitöltésében. 

23. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálata az e rendelet 2. mellékletének 2. pontjában 

meghatározott ügyekben tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos 

ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az ügyfelek számára az ügyintézéshez internetes kapcsolati 

lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt az e rendelet 2. mellékletének 3. pontjában meghatározott 

ügyekben. 

14. A fővárosi és megyei kormányhivatal egyéb feladatai 

24. § (1) A Kormány – ha törvény vagy nemzetközi szerződés másképpen nem rendelkezik – a külföldi hatósági 

határozat végrehajtására irányuló megkereséssel kapcsolatban intézkedésre jogosult szervként a fővárosi és 

megyei kormányhivatalt jelöli ki. 

(2) A Kormány a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3a) bekezdése alapján a kisajátítási 

hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. 

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal törzshivatala és szakigazgatási szerve ellátja a törvényben, illetve 

kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 

15. Eljárási szabályok 

25. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja gyakorolja a kormánymegbízott jogait, ha a 

területi szerv illetékessége a fővárosra és megyére terjed ki. E jogkörben tett intézkedésről a fővárosi 

kormányhivatal tájékoztatja az érintett kormányhivatalokat. 

(2) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal nem a központi államigazgatási szerv területi szervének székhelye 

szerinti megyében, de annak illetékességi területén működik, feladatainak ellátása érdekében a központi 

államigazgatási szerv területi szerve tekintetében gyakorolhatja a 12. § a), c) pontjaiban, valamint a Khtv. 16. § 

(2) bekezdésében meghatározott jogokat. E jogkörében tett intézkedéséről tájékoztatja az érintett szerv 

székhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalt. 

26. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal törzshivatala, illetve a szakigazgatási szerve a 18. §-ban 

meghatározott szervek ellenőrzése és a 15. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése 

során feltárt, vagy más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén 

a) felügyeleti eljárást kezdeményez vagy felügyeleti eljárás keretében megteszi a szükséges intézkedéseket, 

b) felhívja az ügyben ellenőrzésre jogosult más szerv figyelmét a tapasztalt jogszabálysértésre, 

c) megkeresi intézkedés végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet, 

d) jogszabálysértés esetén intézkedést kezdeményez a munkáltatói jogkör gyakorlójánál, 

e) fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megkeresett szerv köteles a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, a szakigazgatási szerv megkeresését érdemben megvizsgálni és saját intézkedéséről vagy annak 

mellőzése okáról a hivatalt, a szakigazgatási szervet – a megkereséstől számított 30 napon belül – tájékoztatni. 

16. A fővárosi és megyei kormányhivatal gazdálkodása 
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27. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal költségvetésének előkészítése során a közigazgatás-szervezésért 

felelős miniszter kikéri a szakigazgatási szervek és tevékenységével összefüggésben a szakigazgatási szerveket 

irányító miniszter véleményét. 

17. Az átalakulás és a jogutódlás általános szabályai 

28. § (1) A Khtv. alapján létrejövő fővárosi és megyei kormányhivatalokat a székhelyük szerinti fővárosi és 

megyei közigazgatási hivatalok bázisán kell létrehozni. A fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok egyesítés 

(összeolvadás) révén szűnnek meg, a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyesítéssel (összeolvadással) 

alakulnak meg 2011. január 1-jén. A fővárosi és megyei közigazgatási hivatal jogutódja a székhelye szerinti 

fővárosi és megyei kormányhivatal. 

(2) A 2. § (1) bekezdés 3-17. pontjában meghatározott szakigazgatási szervek közül 

a) a megyei illetékességű költségvetési szerv egyesítés (összeolvadás) révén szűnik meg, és válik 2011. január 

1-jén a székhelye szerinti megyei (fővárosi) kormányhivatal szakigazgatási szervévé, 

b) a regionális illetékességű költségvetési szerv szétválasztással (különválással) szűnik meg – oly módon, hogy 

a korábbi illetékességi területén működő szervezet megyei szintre tagozódik –, és így válik összeolvadással 

2011. január 1-jén az adott megye (főváros) kormányhivatalának szakigazgatási szervévé, 

c) a központi államigazgatási szerv önálló jogi személyiséggel nem rendelkező területi szerve vagy szervezeti 

egysége az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése 

alapján a központi államigazgatási szerv alapító okiratának módosításával, és az ezzel egyidejű megyei 

(fővárosi) kormányhivatal alapító okiratában foglaltak szerint válik 2011. január 1-jén a megyei (fővárosi) 

kormányhivatal szakigazgatási szervévé. 

29. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően megyei (fővárosi) illetékességgel működő – szakigazgatási 

szervvé váló – költségvetési szerv jogutóda a székhelye szerinti megyei (fővárosi) kormányhivatal. 

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően regionális illetékességgel működő – különválással egyidejűleg 

összeolvadás révén szakigazgatási szervvé váló – költségvetési szerv jogutóda az alapító okiratban foglaltak 

szerint a korábbi illetékességi területén működő azon megyei (fővárosi) kormányhivatal, mellyel a megyei 

(fővárosi) illetékességi területet illetően az összeolvadás megtörténik. 

(3) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a központi államigazgatási szerv önálló jogi személyiséggel nem 

rendelkező, megyei (fővárosi) illetékességű szerve jogutódjának a szakigazgatási szerv számára jogszabályban 

megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az alapító okiratban 

foglaltak szerint az a megyei (fővárosi) kormányhivatal tekintendő, amelynek a szakigazgatási szervévé válik. 

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a központi államigazgatási szerv önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, 

regionális illetékességű (működési területű) szerve (szervezeti egysége) jogutódjának a szakigazgatási szerv 

feladat- és hatáskörei és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az alapító okiratban foglaltak szerint 

az, a korábbi illetékességi területén működő megyei (fővárosi) kormányhivatal tekintendő, amelyeknek a 

szakigazgatási szervévé vagy szervezeti egységévé a megyei (fővárosi) illetékességi területet alapul véve válik. 

(5) A (2)-(4) bekezdéstől eltérően, ahol kormányrendelet a szakigazgatási szerv számára általában, illetve egyes 

feladat- és hatáskörei tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességétől eltérő illetékességi 

területet állapít meg, az adott feladat- és hatáskörök, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok 

tekintetében a kormányrendeletben megjelölt megye (főváros) kormányhivatala tekintendő az alapító 

okiratokban foglaltak szerint az azonos feladatot ellátó, megszűnt területi szerv jogutódjának. 

(6) Az (1)-(2) bekezdéstől eltérően, a megszűnő költségvetési szerv által korábban ellátott, külön jogszabály 

rendelkezése alapján központi hivatal hatáskörébe kerülő feladatok esetén a központi hivatal feladatátvevő, 

illetve ezen feladat ellátáshoz kapcsolódóan a feladatot ellátó foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogok 

gyakorlója és a kötelezettségek teljesítője. Az átvett feladathoz kapcsolódóan az alapító okiratokban és a 30. § 

szerinti megállapodásban foglaltak alapján a feladat- és hatáskörök, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 

jogviszonyok tekintetében jogutódnak tekintendő. 
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(7) A (3)-(6) bekezdésben meghatározott jogviszonyok alatt a szerv működtetésével kapcsolatos jogviszonyok, 

így vagyoni jogok és kötelezettségek, az átvett feladathoz tartozó ingó és ingatlan eszköz- és infrastruktúra-

állomány (kivéve a megállapodás alapján továbbra is központi hivatalok kezelésében lévő infrastruktúra, így 

különösen az informatikai hálózat), a kormánytisztviselői, illetve munkajogviszonyban foglalkoztatottak feletti 

munkáltató jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és 

munkajogviszonyuk is értendő. 

(8) A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó és ingatlan állomány – ha kormányrendelet eltérően nem 

rendelkezik – térítésmentesen kerül átadásra a jogutód részére. 

30. § A feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlás egyes kérdéseit az 

átalakulásban érintett szervek közötti megállapodások rögzítik. 

31. § (1) E rendelet hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyek közül a 

rendelet hatálybalépését követően az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a közigazgatási hatósági ügy ellátása 

jogszabály rendelkezése szerint kerül. 

(2) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő másodfokú eljárásokban a rendelet hatálybalépését követően 

az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe az eljárás tárgyát képező közigazgatási hatósági ügyben külön 

jogszabály rendelkezése szerint a fellebbezés elbírálása 2011. január 1-jétől tartozik. 

18. Értelmező rendelkezések 

32. § (1) E rendelet alkalmazásában államigazgatási feladatot ellátó, államigazgatási hatáskörrel, hatósági 

jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati szerven polgármestert, jegyzőt és a képviselő-testület hivatala 

ügyintézőjét kell érteni. 

(2) E rendelet alkalmazásában polgármester alatt a főpolgármestert és a megyei közgyűlés elnökét, jegyző alatt a 

főjegyzőt és a körjegyzőt is érteni kell. 

(3) E rendelet alkalmazásában központi államigazgatási szervek területi szerve alatt a Khtv. 1. § 1. pontjában 

meghatározott szervet kell érteni. 

(4) E rendelet alkalmazásában funkcionális feladat az igazgatási funkciók szerinti munkamegosztás alapján 

kialakított szervezeti egységek által ellátott szervi működést szolgáló, – nem szakmai feladatellátáshoz kötődő – 

belső igazgatási feladat, különösen a humánpolitikai és humán-erőforrás gazdálkodási, költségvetési 

gazdálkodási, pénzügyi, jogi (peres képviseleti), nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló, ellenőrzési, 

koordinációs, saját szervi működtetését szolgáló informatikai és informatikai rendszer fenntartási, 

kommunikációs feladatok, valamint a személyi, tárgyi, műszaki, pénzügyi feltételek biztosítását szolgáló 

műveletek. 

19. Átmeneti és záró rendelkezések 

33. § (1) A 2010. december 31-én megszűnő - szakigazgatási szervvé váló - költségvetési szervek, valamint a 

központi államigazgatási szervek a szakigazgatási szervvé váló területi szervük, illetve szervezeti egységük 

tekintetében jelen rendelet kihirdetésétől a megszűnés napjáig a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter 

hozzájárulása nélkül nem vállalhatnak a szakigazgatási szervvé váló szervet érintő új kötelezettséget, és nem 

létesíthetnek foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a napi üzemi működést érintően 2010. december 23-ig vállalhatnak 

a 2011. június 30-ig átnyúló időszakot érintő kötelezettséget. 

34. § (1) A 30. §-ban meghatározott megállapodást a kormányhivatalok kialakítását megelőzően, az 

átalakulásban érintett területi szervek 2010. december 28-ig kötik meg. 

(2) A jogutódlás egyes kérdéseinek rendezése és a megállapodás során a jogok és kötelezettségek, különösen a 

létszám-, a vagyon-, a szerződés- és kötelezettség-állományt illetően a 2010. november 30-i állapotot kell 

figyelembe venni. 

(3) A 2010. november 30-i állapotot követően a megszűnésig keletkező jogokról és kötelezettségekről a 

megállapodás külön rendelkezik. 
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35. § (1) A 2010. december havi, 2011. januárban esedékes illetmények, munkabérek és egyéb járandóságok, 

valamint azok közterhei kifizetéséhez a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a jogelőd központi 

államigazgatási szervek 2011. január hónapra - 2011. március havi visszapótlással - támogatási keret-

előrehozást igényelhetnek külön indokolás nélkül a Magyar Államkincstártól. 

(2) A jogutódlással érintett megyei (fővárosi) kormányhivatal köteles 2011. január 31-ig a teljesítéseket 

megtéríteni a kifizetéseket teljesítő kormányhivatal, jogelőd központi államigazgatási szerv részére. 

36. § (1) A 28. § (2) bekezdés a)-b) pontja alapján megszűnő költségvetési szervek kötelezettségvállalással 

terhelt maradványát a megszűnő költségvetési szerv irányító szerve az államháztartásról szóló törvény 

rendelkezései szerint legkésőbb 2011. január 31-ig átadja a jogutód megyei (fővárosi) kormányhivatalnak. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a 28. § (2) bekezdés c) pontja szerinti területi szerv vagy 

szervezeti egység működése során keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradványra is. Ha a központi 

államigazgatási szerv nyilvántartásaiból nem állapítható meg egyértelműen, hogy az önálló jogi személyiséggel 

nem rendelkező területi szerve vagy szervezeti egysége működése során keletkezett kötelezettségvállalással 

terhelt maradvány mekkora hányadot képvisel a központi államigazgatási szerv összes kötelezettségvállalással 

terhelt maradványán belül, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány akkora hányadát kell a jogutód megyei 

(fővárosi) kormányhivatal számára átadni, amekkora hányadot az átalakulást megelőzően az önálló jogi 

személyiséggel nem rendelkező területi szerven, szervezeti egységen belül munkát végzők hányada a központi 

államigazgatási szerv szakmai létszámán belül képviselt. 

37. § A megszűnő szervek az állami adóhatóság (2011. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal) felé 

teljesítendő bejelentési, változásbejelentési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségüket a megszűnésre 

vonatkozó általános szabályok szerint teljesítik. 

38. § (1) A kormányhivatalok megalakulását követően a főigazgató, illetve az igazgató kinevezéséig, de 

legkésőbb 2011. február 28-ig a jogelőd fővárosi és megyei közigazgatási hivatal hivatalvezetője a főigazgatói 

feladatokat, a főtitkára az igazgatói feladatokat látja el. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt a hivatalvezető, illetve a főtitkár a korábbi illetményének 

megfelelő összegű illetményre és juttatásokra jogosult. 

(3) A kormányhivatalok megalakulását követően a szakigazgatási szerv vezetőjének kinevezéséig, de legkésőbb 

2011. augusztus 31-ig a szakigazgatási szerv vezetői feladatait 

a) a szociális és gyámhivatal esetében a jogelőd fővárosi és megyei közigazgatási hivatal szociális és 

gyámhivatalának vezetője, 

b) az építésügyi hivatal esetében, amely fővárosi és megyei kormányhivatalban állami főépítész működik ott a 

jogelőd fővárosi és megyei közigazgatási hivatal korábbi állami főépítésze, amely fővárosi és megyei 

kormányhivatalban állami főépítész nem működik ott a jogelőd fővárosi és megyei közigazgatási hivatal 

építésfelügyeletének korábbi vezetője, 

c) az igazságügyi szolgálat esetében a 2011. január 1-jét megelőzően működött megyei igazságügyi hivatal 

igazgatója, 

d) a növény- és talajvédelmi igazgatóság esetében a jogelőd megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatal 

növény-és talajvédelmi igazgatója, 

e) az erdészeti igazgatóság esetében a jogelőd megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatal erdészeti 

igazgatója, 

f) a földművelésügyi igazgatóság esetében a jogelőd megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatal 

földművelésügyi igazgatója, 

g) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság esetében a jogelőd megyei mezőgazdasági 

szakigazgatási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatója, 

h) a földhivatal esetében a jogelőd megyei földhivatal hivatalvezetője, 
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i) az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv esetében 

ia) a megszűnt regionális egészségbiztosítási pénztár korábbi régiószékhelyén működő megyei (fővárosi) 

kormányhivatal szakigazgatási szerve esetében a jogelőd regionális egészségbiztosítási pénztár igazgatója, 

ib) a megszűnt regionális egészségbiztosítási pénztár korábbi illetékességi területén működő további megyei 

(fővárosi) kormányhivatalok esetében a jogelőd regionális egészségbiztosítási pénztár megyei kirendeltségnek 

vezetője, 

j) a nyugdíjbiztosítási igazgatóság esetében 

ja) a megszűnt regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság korábbi régiószékhelyén működő megyei (fővárosi) 

kormányhivatal esetében a jogelőd regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság igazgatója, 

jb) a megszűnt regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság korábbi illetékességi területén működő további megyei 

kormányhivatalok esetében a kormánymegbízott által a nyugdíjbiztosítási igazgatóság állományából megbízott 

vezetői munkakörrel rendelkező személy, 

k) a munkaügyi központ esetében 

ka) a megszűnt regionális munkaügyi központ korábbi régiószékhelyén működő megyei (fővárosi) 

kormányhivatal munkaügyi központja esetében a jogelőd regionális munkaügyi központ főigazgatója, 

kb) a megszűnt regionális munkaügyi központ korábbi illetékességi területén működő további megyei (fővárosi) 

kormányhivatalok esetében a munkaügyi központ állományából a kormánymegbízott által megbízott vezetői 

munkakörrel rendelkező személy, 

l) a népegészségügyi szakigazgatási szerv esetén 

la) a megszűnt Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Intézete tekintetében a regionális 

tisztifőorvos hivatali szervezetének székhelye szerinti megye (főváros) kormányhivatalának népegészségügyi 

szakigazgatási szerve esetében a regionális tisztifőorvos, 

lb) a megszűnt Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Intézetének korábbi illetékességi 

területén működő további megyei (fővárosi) kormányhivatalok esetében a kormánymegbízott által a 

népegészségügyi szakigazgatási szerv állományából megbízott vezetői munkakörrel rendelkező személy, 

m) a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv esetében a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási 

szerv állományából a kormánymegbízott által megbízott vezetői munkakörrel rendelkező személy, 

n) a fogyasztóvédelmi felügyelőség esetén 

na) a regionális fogyasztóvédelmi felügyelőség korábbi régiószékhelyén működő megyei (fővárosi) 

kormányhivatal szakigazgatási szerve esetében a 2011. január 1-jét megelőzően működött regionális 

fogyasztóvédelmi felügyelőség igazgatója, 

nb) a korábbi regionális fogyasztóvédelmi felügyelőség korábbi illetékességi területén működő további megyei 

(fővárosi) kormányhivatalok esetében a 2011. január 1-jét megelőzően működött fogyasztóvédelmi felügyelőség 

kirendeltségének vezetője, ennek hiányában a kormánymegbízott által fogyasztóvédelmi felügyelőség 

állományából megbízott vezetői munkakörrel rendelkező személy, 

o) a kulturális örökségvédelmi iroda esetében 

oa) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal korábbi regionális irodájának régiószékhelyén működő megyei 

(fővárosi) kormányhivatal szakigazgatási szerve esetében a 2011. január 1-jét megelőzően működött regionális 

iroda irodavezetője, 

ob) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal korábbi regionális irodájának illetékességi területén működő további 

megyei (fővárosi) kormányhivatal esetében a kormánymegbízott által a kulturális örökségvédelmi iroda 

állományából megbízott vezetői munkakörrel rendelkező személy, 
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p) a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság esetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal korábbi 

területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságának igazgatója, 

q) a közlekedési felügyelőség esetében 

qa) a Nemzeti Közlekedési hatóság korábbi regionális igazgatóságának régiószékhelyén működő megyei 

(fővárosi) kormányhivatal szakigazgatási szerve esetében a 2011. január 1-jét megelőzően működött regionális 

igazgatóság igazgatója, 

qb) a Nemzeti Közlekedési hatóság korábbi regionális igazgatóságának illetékességi területén működő további 

megyei (fővárosi) kormányhivatalok esetén, a kormánymegbízott által a közlekedési felügyelőség állományából 

megbízott vezetői munkakörrel rendelkező személy látja el. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott időtartam alatt a szakigazgatási szerv vezetői feladatait ellátó 

kormánytisztviselő a korábbi illetményének megfelelő illetményre és juttatásokra jogosult. 

(5) A kormányhivatalok megalakulását követően a gazdasági vezető kinevezéséig, de legkésőbb 2011. február 

28-ig a jogelőd fővárosi és megyei közigazgatási hivatal gazdasági vezetője látja el a gazdasági vezetői 

feladatokat. 

39. § (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet 1-27. §-a, 31-32. §-a, 36-38. §-ai, valamint 39. § (3) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba. 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 

214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet. 

1. melléklet a 288/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez 

A fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok 

I. Általános rendelkezések 

1. Jelen szabályzat előírásai nem érintik a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) 

Korm. rendelet szerinti ellenőrzéseket. 

2. A szabályzat hatálya kiterjed a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok ellenőrzéseinek végrehajtásában érintett és közreműködő szervekre. 

3. A fővárosi és megyei kormányhivatalok következő naptári évre vonatkozó ellenőrzéseinek éves tervét minden 

év december 15-ig kell elkészíteni. A fővárosi és megyei kormányhivatalok létrejöttének évében az adott naptári 

év április 30-ig kell második félévre vonatkozó ellenőrzési tervet készíteni. 

Az ellenőrzési tervvel összefüggésben a szakmai irányítást gyakorló szervek, az ágazati szakmai irányító 

minisztériumok, a fővárosi és megyei kormányhivatal egyes funkcionális feladatait és egyes funkcionális 

feladatok irányítását végző központi hivatal, és az irányító minisztérium szervezeti egységeinek a véleményét 

december 1-jéig (a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrejöttének évében április 15-ig) ki kell kérni. Az 

éves tervet a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá. 

4. Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 

a) az ellenőrzendő hivatal megnevezését, az ellenőrzés tervezett idejét; 

b) az ellenőrzés típusát (átfogó, téma-, cél-, utóellenőrzés); 

c) az egyes szakmai (szabályszerűségi, hatékonysági) ellenőrzések ütemezését és jelentősebb határidőit; 

d) az ellenőrzés formáját (törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági); 

e) az ellenőrzés módját és tárgyát. 
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5. Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli 

ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek. 

6. A jóváhagyott éves ellenőrzési tervet a miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenysége 

vonatkozásában szakmai irányítási jogkörrel rendelkező szerv vezetője és az ágazati szakmai irányító 

minisztériumok részére megküldi. 

7. A miniszter a jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján felkéri az egyes ellenőrzések vonatkozásában érintett, 

szakmai irányítási jogkörrel rendelkező szervek vezetőit az ellenőrzésekben való részvételre, és felkérheti az 

ágazati szakmai irányító minisztereket a közreműködésre. 

8. A jóváhagyott éves ellenőrzési tervben (a továbbiakban: éves terv) szereplő egyes ellenőrzések végrehajtására 

ellenőrzésenként részletes ellenőrzési programot kell készíteni. 

A részletes ellenőrzési programmal összefüggésben az ellenőrzésben érintettsége esetén az ellenőrzésben 

részvételre felkért szakmai irányítást gyakorló szerv vezetője, és az ágazati szakmai irányító miniszter 

véleményét is ki kell előzetesen kérni. A részletes ellenőrzési programot a közigazgatás-szervezésért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium fővárosi és megyei kormányhivatalok irányításáért felelős államtitkára (a 

továbbiakban: államtitkár), az átfogó ellenőrzés részprogramját a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

irányításáért felelős helyettes államtitkára (továbbiakban: helyettes államtitkár) hagyja jóvá. 

9. A részletes ellenőrzési programnak tartalmaznia kell: 

a) az ellenőrzés alá vont szerv megnevezését, 

b) az ellenőrzés témáját (tárgykörét), célját, 

c) az ellenőrzés típusának megjelölését, 

d) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást, 

e) az ellenőrzést végző szervezet(ek), szervezeti egységek megnevezését, 

f) az ellenőrzés részletes feladatait, az alkalmazott módszereket, 

g) az ellenőrizendő időszakot, 

h) az ellenőrök (ezen belül a külső szakértők), valamint az ellenőrzés vezetője megnevezését, megbízólevelük 

számát, a feladat megosztást, 

i) az ellenőrzés tervezett kezdő időpontját és időtartamát, a rész- és az összefoglaló jelentés elkészítésének 

határidejét, 

j) a kiállítás keltét, 

k) a jóváhagyásra jogosult aláírását. 

10. A részletes ellenőrzési programról az államtitkár az ellenőrzést megelőzően tájékoztatja az ellenőrzésben 

érintett szervek/szervezeti egységek vezetőit, kezdeményezi az ellenőrzésben való részvételüket. 

11. Indokolt esetben - különösen a felügyeleti munka adatai alapján - az államtitkár a jóváhagyott éves 

ellenőrzési terv, a helyettes államtitkár a részletes ellenőrzési program módosítását kezdeményezheti, továbbá 

soron kívüli ellenőrzést vagy beszámoltatást kezdeményezhet. 

II. Értelmező rendelkezések 

1. Az ellenőrzés formái: 

a) Törvényességi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy a vizsgált szerv a működése folyamatában feladat- és 

hatáskörében a tevékenységét jogszerűen végzi. 
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b) Szakszerűségi ellenőrzés: annak vizsgálata, hogy a vizsgált szerv a szakmai feladatok végrehajtását a 

jogszabályok és belső szabályzatok, vezetői rendelkezések megtartásával végzi. 

c) Hatékonysági ellenőrzést: a vizsgált rendszer működése alkalmas-e a lehető legkisebb ráfordítással a lehető 

legnagyobb eredményt elérni, rámutatva azokra a tervezési, szabályozási, szervezési, fejlesztési, ösztönzési 

intézkedésekre, amelyekkel e követelmények elérhetők. 

d) Pénzügyi ellenőrzés: a pénzügyi elszámolások, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások 

ellenőrzése. 

2. Az ellenőrzés típusai: 

a) Átfogó ellenőrzés: a vizsgált szervek feladat- és hatáskörébe tartozó, meghatározott időszak alatt ellátott 

szakmai feladataikat és a költségvetési gazdálkodásukat jellemző folyamatok együttes, egymással 

összefüggésben történő – legalább négy éves ciklusonként végzett – törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági 

ellenőrzése. 

b) Témaellenőrzés: meghatározott téma, adott feladat ellátásának vizsgálata egy időszakban több szervnél abból 

a célból, hogy a megállapítások eredményeként általánosítható következtetéseket lehessen levonni, és ennek 

megfelelő intézkedéseket lehessen tenni. 

c) Célellenőrzés: a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve szakigazgatási szerve meghatározott szakmai 

tevékenységének (meghatározott ügyfajták), vagy a szakmai tevékenység meghatározott rész-szempont alapján 

történő vizsgálata - egyéves, féléves, illetve negyedéves ellenőrzési időegységben. 

d) Utóellenőrzés: a vizsgált szervnél előzőleg végrehajtott ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján 

indokolt a megtett intézkedések teljesítésének és azok hatásának vizsgálata. 

3. Az ellenőrzésben közreműködő szervek: a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes tevékenysége 

vonatkozásában szakmai irányítási jogkörrel rendelkező szervek. 

III. Az ellenőrzés részletes szabályai 

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok ellenőrzésének módja különösen: 

a) helyszíni ellenőrzés, 

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a szervi irányító minisztérium, a szakmai irányító szerv, valamint 

funkcionális irányítást végző szerv által vezetett információs rendszer adatainak, valamint a minisztérium más 

szerveinél a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal és tevékenységükkel összefüggésben keletkezett 

adatoknak a célhoz-kötöttség elvének megfelelő felhasználása, a fővárosi és megyei kormányhivataloknál 

keletkezett információhordozók rendszeres vagy soron kívüli bekérése, 

c) az ellenőrzött szerv vezetőjének beszámoltatása, 

d) irat-ellenőrzés. 

2. A helyszíni ellenőrzés: 

a) a helyszíni ellenőrzés az ellenőrzött szervnél folytatott, annak teljes tevékenységéről, vagy egy meghatározott 

részéről a munkafolyamatokba történő betekintés, az iratok tanulmányozása, interjú útján szerzett 

megfigyeléseken, összehasonlító értékeléseken, megállapításokon alapuló vizsgálati mód, 

b) a helyszíni ellenőrzést – a lehetőségekhez képest – úgy kell ütemezni és lefolytatni, hogy az a legkisebb 

mértékben és a legrövidebb ideig zavarja a felügyelt szerv tevékenységét a feladatok ellátásában, ugyanakkor az 

ellenőrzés alaposságát ne veszélyeztesse, illetve az indokolatlan gyorsaság ne idézze elő az adat-, és 

információkérés folyamatos kiegészítésének szükségességét. 

3. A beszámoltatás formái: 

a) az ellenőrzött szerv vezetője beszámol a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló Korm. rendeletben 

részletezett módon és tartalommal, 



 A TERÜLETI 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI 

RENDSZERBEN 

 

 248  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

b) az ellenőrzött szerv vezetője felhívásra meghatározott feladatokról, eljárásokról, tevékenységekről készített 

rendszeres, vagy eseti jelentéstétel útján számol be, 

c) beszámolás személyes kapcsolat formájában jelentés tétellel, konzultációval, információ nyújtással, illetve 

d) vezetői, kormánymegbízotti értekezlet keretében történhet. 

4. A beszámoltatással végrehajtott ellenőrzés nyomán szükséges feladatokat a beszámolásról készült 

dokumentum tartalmazza. 

5. A fővárosi és megyei kormányhivatalok ellenőrzése útján biztosítani kell, hogy a szakmai, szervi irányításhoz 

információk álljanak rendelkezésre: 

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységének és működésének főbb jellemzőiről, belső 

szabályozottságáról, a szabályozás hatásfokáról, a feladataik teljesítésének jogszerűségéről és 

eredményességéről, a szervek tevékenységével és működésével kapcsolatban felmerült szabályozási igényekről, 

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok működése személyi, pénzügyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítottságáról, 

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományáról, annak fegyelmi helyzetéről és képzettségéről, 

a képzési igényekről és lehetőségekről, a képzés és továbbképzés meghatározott irányainak teljesüléséről, 

d) a fővárosi és megyei kormányhivatalok és működési környezetük (az együttműködő állami és önkormányzati 

szervek, a lakosság, valamint egyéb szervezetek) kapcsolatáról. 

IV. Az ellenőrzés szervezése 

1. A részletes ellenőrzési program alapján a közreműködő szervek által delegált, az ellenőrzésben résztvevő 

személyek kijelölésének tervezése érdekében a helyettes államtitkár az ellenőrzést megelőzően – az ellenőrzési 

program egyidejű megküldésével – tájékoztatja az érintett közreműködő szervek és szervezeti egységek 

vezetőit. 

2. Az ellenőrzéseket a szervi irányító minisztérium, a funkcionális irányítást végző szerv, és a közreműködő 

szervek munkatársai együttesen hajtják végre. 

3. Az ellenőrzés vezetője az államtitkár által kijelölt vezető beosztású kormánytisztviselő. Az ellenőrzés 

vezetője irányítja és koordinálja a végrehajtásában résztvevők feladatait. Az ellenőrzés vezetője – a feladat 

végrehajtása idején – a feladat tekintetében egyben vezetője az ellenőrzés végrehajtásában résztvevőknek. 

Az ellenőrzés vezetője gondoskodik az ellenőrzésekben résztvevők szakmai felkészítéséről és a programban 

meghatározott részletes feladatok végrehajtásáról. 

4. Az ellenőrzések végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az ellenőrzésekben résztvevő 

szervek és szervezeti egységek közösen biztosítják. 

5. A helyettes államtitkár az ellenőrzésekben közreműködő kormánytisztviselő ellenőrök megnevezését 

tartalmazó megbízólevelet állít ki. A megbízólevél az ellenőrzött szerv hivatalos helyiségeibe történő belépésre, 

illetve ezen utasításban meghatározott jogosultságok gyakorlására jogosít, és a munkáltatói igazolvánnyal együtt 

érvényes. 

6. A megbízólevélnek tartalmaznia kell: 

a) a „Megbízólevél‖ megnevezést, 

b) az ellenőrök nevét, beosztását, szolgálati igazolványának számát, illetve - amennyiben szolgálati 

igazolvánnyal nem rendelkezik, - személyazonosító igazolványának vagy más személyazonosításra alkalmas 

igazolványának számát, 

c) az ellenőrzés helyére, az ellenőrzési programra való utalást, 

d) az ellenőrzés végrehajtására, eljárási rendjére vonatkozó jogszabály megnevezését, 
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e) a megbízólevél érvényességét, 

f) a kiállítás keltét, 

g) a kiállításra jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát. 

7. A speciális ismereteket igénylő szakkérdésekben az ellenőrzésbe külső szakértő vonható be. A felkért külső 

szakértőket is megbízólevéllel kell ellátni, amelyet átruházott hatáskörben a közigazgatás-szervezésért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium fővárosi és megyei kormányhivatalok irányítását végző szervezeti 

egységének a vezetője ad ki. 

8. A helyszíni vizsgálatot – eltérő utasítás hiányában – annak megkezdése előtt legalább 10 nappal korábban 

írásban be kell jelenteni az ellenőrzendő szerv vezetőjének. 

V. Az ellenőrzés és a megállapítások dokumentációja 

1. Az ellenőrzés végrehajtásáról, megállapításairól az adatokkal és tényekkel alátámasztott értékelést, 

következtetéseket, megállapításokat az ellenőrzés befejezését követő 45 napon, átfogó ellenőrzést követően 70 

napon belül az ellenőrzés vezetője köteles írásba foglalni (ellenőrzési jelentés). 

2. Az ellenőrzési jelentésnek a következőket kell tartalmaznia: 

a) az ellenőrzés típusának, módjának megnevezése, 

b) az ellenőrzött szerv (szervezeti egység) megnevezése, 

c) az ellenőrzés tárgya, 

d) az ellenőrzött időszak feltüntetése, 

e) az ellenőrzés kezdő és záró napjának, valamint az ellenőrzésre fordított munkanapok számának feltüntetése, 

f) az ellenőrzés vezetőjének megnevezése, 

g) az ellenőrzésben részt vett személyek (kormánytisztviselők, külső megbízottak) megnevezése, 

h) az ellenőrzés módszere (helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés stb.), 

i) az ellenőrzési célok megvalósulása, 

j) az ellenőrzés megállapításai és következtetései, 

k) szükség esetén: javaslattétel felügyeleti intézkedési terv készítésére (a szükségesnek tartott intézkedések 

pontos megjelölésével), 

l) keltezés, illetve az ellenőrzés vezetőjének aláírása. 

3. Ha a vizsgálatot több szerv, személy végzi, az egyes személyek, szervek megállapításaikról tematikus 

ellenőrzési részjelentést készíthetnek. Az ellenőrzés egyes témáira, tárgyköreire vonatkozóan is készülhet 

ellenőrzési részjelentés. 

4. Az ellenőrzési részjelentés a 2. pontban részletezett tartalommal készül. 

5. Az ellenőrzési jelentés véglegezését megelőzően – szükség szerint – az észrevételek előzetes helyszíni 

egyeztetésére, realizáló értekezletre kerül sor. 

6. Az ellenőrzési jelentést a helyettes államtitkár – eltérő döntés hiányában - megküldi az ellenőrzött szervnek, 

aki az ellenőrzés megállapításaira annak kézhezvételétől számított 15 napon belül indokolással ellátott 

észrevételt tehet. 

7. Az észrevételek elfogadásáról vagy elutasításáról az ellenőrzés vezetője javaslatára az államtitkár dönt. A 

döntésről az ellenőrzött szervet tájékoztatni kell. 
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8. A fővárosi és megyei kormányhivatalok ellenőrzéséről készült véglegezett ellenőrzési jelentést az államtitkár 

hagyja jóvá. 

9. Az ellenőrzés során ellenőrzési jegyzőkönyvet kell felvenni, amennyiben a vizsgálat során olyan tény, adat, 

információ jut az ellenőrzést végző tudomására, amely büntető, szabálysértési, kártérítési, vagy fegyelmi eljárás 

kezdeményezését teszi indokolttá. 

10. Az ellenőrzési jegyzőkönyvet az államtitkár és az ellenőrzött szerv vezetője részére meg kell küldeni. 

11. Az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalma különösen: 

a) az ellenőrzést végző szervezet megnevezése, 

b) az ellenőrzés alá vont szerv megnevezése, 

c) az ellenőrzés témája (tárgyköre), célja, 

d) az ellenőrzés típusának megjelölése, 

e) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás, 

f) az ellenőrzésnél alkalmazott módszerek, 

g) az ellenőrzött időszak, 

h) az ellenőrök (ezen belül a külső szakértők), valamint az ellenőrzés vezetője megnevezése, megbízólevelük 

száma, a feladat megosztás, 

i) az ellenőrzés napja, időpontja, 

j) a felelősség megállapításának alapjául szolgáló mulasztások, szabálytalanságok, hivatkozással a 

megállapításokat alátámasztó bizonyítékokra, 

k) a felelős személyek neve és beosztása, 

l) a felelősként megjelölt személy nyilatkozata, hogy a jegyzőkönyv egy példányát átvette; az abban foglaltakat 

megértette; továbbá, hogy a jegyzőkönyvi megállapításokra meghatározott időn belül észrevételeket tehet, 

m) a jegyzőkönyv kiállításának helye, kelte, vizsgáló aláírása. 

VI. Az ellenőrzés megállapításának hasznosítása és az ellenőrzés befejezését követő intézkedések 

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalnál elvégzett ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján szükség 

szerint intézkedéseket kell kezdeményezni, illetve tenni. Ennek formái: 

a) realizáló levél, 

b) intézkedési terv, 

c) utóellenőrzés. 

2. Az ellenőrzés megállapításainak hasznosítása realizáló levélben történik, ha a vizsgálatok érdemi hibát, 

hiányosságot nem tártak fel, vagy azokat még az ellenőrzés folyamán megszüntették. 

3. A realizáló levélben határidő kitűzésével fel kell hívni az ellenőrzött szerv vezetőjét a kisebb súlyú hibák, 

hiányosságok megszüntetésére, az egyéb szükségesnek tartott intézkedések megtételére, azzal, hogy ezek 

végrehajtásáról írásban adjon tájékoztatást. 

4. Az ellenőrzés során feltárt súlyos hibák kiküszöbölése, hiányosságok megszüntetése érdekében az államtitkár 

az ellenőrzött szerv vezetőjét a végleges ellenőrzési jelentés megküldésével egyidejűleg intézkedési terv 

elkészítésére kéri fel. 
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5. Az intézkedési terv tervezetét legkésőbb a végleges ellenőrzési jelentés megküldésétől számított 30 napon 

belül el kell készíteni és – jóváhagyás céljából – az államtitkárhoz felterjeszteni. 

6. A jóváhagyott intézkedési tervnek tartalmaznia kell: 

a) a végrehajtandó intézkedéseket, 

b) a végrehajtás személyi felelőseit, 

c) az ezek végrehajtására rendelkezésre álló határidőket. 

7. Az intézkedési tervben meghatározott végrehajtási felelősök az adott feladat végrehajtásáról a határidő lejártát 

követő 10 munkanapon belül írásbeli beszámolót készítenek, amelyet a kormánymegbízott megküld az 

államtitkár részére. 

8. Az ellenőrzés megállapításainak hasznosítása indokolhatja, hogy az ellenőrző szerv szükség szerint 

utóellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a megállapítások alapján a kezdeményezett, vagy javasolt intézkedések 

megtörténtek-e. Amennyiben az ellenőrzés súlyos jogsértéseket, vagy hiányosságokat tárt fel, az utóellenőrzést 

el kell végezni. 

9. Az utóellenőrzés rendjére az ellenőrzés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

VII. Az ellenőrzésben érintettek jogai és kötelezettségei 

1. A kizárás szabályai: 

a) az ellenőrzés végrehajtásából ki kell zárni az ellenőrzött szerv vezető beosztású dolgozójának a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozóját, 

élettársát, volt házastársát, továbbá akitől az ellenőrzés tárgyilagos lefolytatása egyéb okból nem várható, 

b) az ellenőr a kizárási okot közvetlen vezetőjének haladéktalanul köteles bejelenteni, azt az ellenőrzött szerv is 

bejelentheti. A kizárásról az ellenőrzés vezetője dönt. 

Az ellenőrzés vezetőjének kizárása esetén az államtitkár új ellenőrzési vezetőt jelöl ki. 

2. Az ellenőrzés vezetője az ellenőrzésbe beosztottak tekintetében az ellenőrzés időtartama alatt: 

a) az ellenőrzési programban foglaltakon túlmenően meghatározza a konkrét ellenőrzendő témaköröket, 

b) az ellenőrzés időtartamától függően, rendszeres időközönként beszámoltatja a csoportok vezetőit, indokolt 

esetben az egyes ellenőröket az ellenőrzés részmegállapításairól, 

c) az ellenőrök részére konkrét ellenőrzési feladatokat határozhat meg, az ellenőrző csoportok összetételét és 

feladatát módosíthatja, koordinálja az egyes csoportok működését, 

d) a helyettes államtitkárt - az általa meghatározottak szerint - tájékoztatja az ellenőrzés menetéről, az elsődleges 

megállapításokról, az ellenőrzés esetleges, a helyszínen meg nem szüntethető akadályairól, az ellenőrzés során 

feltárt haladéktalan intézkedését igénylő súlyos jogsértésekről, 

e) az egyes ellenőrzési részjelentések alapján elkészíti az ellenőrzés összefoglaló jelentését, 

f) gondoskodik a IV/2-3. pont szerinti eljárás megvalósulásáról. 

3. Az ellenőrök kötelesek: 

a) az ellenőrzésre felkészülni, az ellenőrzött szerv működésére vonatkozó adatokat előzetesen beszerezni, a 

tevékenységre vonatkozó szabályozását megismerni, 

b) a helyszíni ellenőrzés előtt az ellenőrzendő szerv, hivatali egység vezetőjénél bejelenteni az ellenőrzés 

megkezdését (különösen indokolt esetben – ha az ellenőrzés célját veszélyeztetné – ezt mellőzni lehet) és 

felmutatni a megbízólevelet, 
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c) az ellenőrzés során feltárt jogsértést vagy jelentős szabálytalanságot, fegyelemsértést soron kívül jelenteni a 

szervezet vezetőjének és az ellenőrzés vezetőjének, valamint az érintett személyt tájékoztatni a feltárt 

szabálytalanságról, 

d) az ellenőrzött észrevételeit meghallgatni, és ha azok megalapozottak, figyelembe venni, 

e) az ellenőrzés során tett bejelentéseket, panaszokat megvizsgálni és a szükséges intézkedéseket 

kezdeményezni, 

f) a tudomásukra jutott adatok tekintetében a minősített adatokat, magántitkot megtartani, 

g) az ellenőrzés megállapításait – az ellenőrzés befejezését követően – az ellenőrzött szerv, hivatali egység 

vezetőjével teljes egészében, a felelősként megjelölt személyekkel a rájuk vonatkozó mértékben ismertetni, 

h) ha az ellenőrzés során tett megállapítások indokolják – az ügy jellegétől függően – büntető-, fegyelmi, vagy 

kártérítési eljárás megindítását kezdeményezni, 

i) megállapításaikat jelentésben rögzíteni. 

4. Az ellenőrök jogosultak: 

a) az előírt rend megtartásával az ellenőrzött szerv hivatali helyiségeibe belépni, 

b) a szerv tevékenységével összefüggő iratokba, nyilvántartásokba, adatkezelési rendszerekbe betekinteni, az 

eredeti okmányokat átvenni, vagy azokról – az ügykezelési szabályok betartásával – másolatot készíteni, 

c) a minősített adatok kezelésére, a biztonsági előírásokra vonatkozó szabályok megtartásával a szükséges 

okmányokat tanulmányozni, 

d) szóban vagy írásban tájékoztatást kérni, személyeket szóban vagy jegyzőkönyvben meghallgatni, kérdőívek 

kitöltésére felhívni, 

e) jogsértésre, súlyos szabálytalanságra, fegyelmi vétségre utaló adatokat tartalmazó okiratot a jegyzőkönyvhöz, 

illetve jelentéséhez csatolás céljából - átvételi elismervény ellenében - bevonni, 

f) szakértő, szaktanácsadó bevonását kezdeményezni, 

g) a feladatokat eredményesen ellátók elismerésére és a vétkesen mulasztók felelősségre vonására javaslatot 

tenni. 

5. Az ellenőrzést végző felelős: 

a) az ellenőrzés szakszerű elvégzéséért, 

b) az ellenőrzési program által meghatározott körben minden lényeges tény megállapításáért és a megállapítások 

helytállóságáért. Ha a tudomására jutott jogsértés, súlyos szabálytalanság esetén az előírt módon nem 

intézkedik, az ebből adódó következményekért fegyelmi, anyagi felelősség terheli. 

6. Az ellenőrzött szerv vezetője köteles: 

a) az ellenőrzést végző szervet és az ellenőrt feladataik ellátásában segíteni, az általuk kért tájékoztatást 

megadni, adatokat, iratokat átadni, 

b) biztosítani az ellenőrzést végző szerv munkatársainak helyszíni munkafeltételeit, az ellenőrzési jogosultságuk 

gyakorlását. 

Az ellenőrzött szerv vezetője felelős az ellenőrzött szervnél a megállapítások és javaslatok alapján - szükség 

esetén - végrehajtandó intézkedésekért. 

2. melléklet a 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelethez 
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A fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálati feladatai keretében a 22-23. §-ban meghatározott 

ügykörök 

1. A fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálati irodáján is előterjeszthetők a következő kérelmek: 

a) gyermekgondozási segély igénylése, 

b) anyasági támogatás igénylése, 

c) családi pótlék igénylése, 

d) gyermeknevelési támogatás igénylése, 

e) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi 

CXXVIII. törvény 17. § (9) bekezdése szerinti kártalanítás, 

f) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 22. §-a szerinti utazási 

költségtérítés igénylése, 

g) önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértési ügyekben a határozat végrehajtásának mellőzésére irányuló 

méltányossági kérelem, 

h) az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és kérelem, továbbá az állampolgárságról lemondó 

nyilatkozat, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem. 

2. A fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálata tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, 

valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről a következő ügyekben: 

a) a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított diákkedvezmények 

bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás, 

b) a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói 

kedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás, 

c) a Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával összefüggő eljárás, 

d) a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár kíván 

Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, 

e) Magyarországon élő magyar állampolgár, hontalan, illetőleg a menekültként elismert személy külföldön 

történő házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiadása, 

f) gyermekgondozási díj igénylése, 

g) terhességi-gyermekágyi segély igénylése. 

3. 

3.1. A fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálati irodája útján a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 169. § (1) bekezdés d) pontja szerint az 

ügyfelek azonosítását követően egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és 

informatikai segítséget nyújt 

a) egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, 

b) egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozásának elektronikus bejelentéséhez, 

c) egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és szünetelés utáni újrakezdésének elektronikus 

bejelentéséhez, 

d) egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésének elektronikus bejelentéséhez. 
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3.2. A fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálati irodája útján tájékoztatást nyújt az egyéni 

vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek, és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás 

működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott 

képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén – 

ide nem értve az önkormányzati rendeletet – a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az 

engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről. 

214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról 

A Kormány a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 100. §-ában foglalt 

felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b)-d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a 

következő rendeletet alkotja. 

A közigazgatási hivatal jogállása 

1. § (1) Az Ötv. 98. § (1) bekezdésében meghatározott fővárosi, megyei közigazgatási hivatal (a továbbiakban: 

közigazgatási hivatal) a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve. 

(2) A közigazgatási hivatalt a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter irányítja. 

2. § (1) A közigazgatási hivatal közvetlenül a közigazgatási hivatal vezetője (a továbbiakban: hivatalvezető) 

által vezetett szervezeti egységekből, továbbá kormányrendelet rendelkezése alapján ágazati szakigazgatási 

szervekből (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) áll. 

(2) A hivatalvezető vezetése alatt álló szervezeti egységek és a szakigazgatási szervek egy költségvetési szervet 

képeznek. 

(3) A közigazgatási hivatalok létszámkeretét a Kormány szakigazgatási szervi bontásban állapítja meg. 

(4) A megyei közigazgatási hivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. A fővárosi közigazgatási 

hivatal illetékessége Budapest főváros területére, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal illetékességi területe Pest 

megyére terjed ki. 

(5) Kormányrendelet a közigazgatási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében 

a megyétől (fővárostól) eltérően is megállapíthatja. 

(6) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 60/H. § (2) bekezdése alapján az 

országos kisebbségi önkormányzat törvényességi ellenőrzésére a Kormány az országos kisebbségi 

önkormányzat székhelye szerint illetékes közigazgatási hivatalt jelöli ki. 

(7) A fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét a fejlesztési tanács székhelye szerint illetékes 

közigazgatási hivatal gyakorolja. 

3. § (1) A közigazgatási hivatal szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szervek: 

a) szociális és gyámhivatal a szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására, 

b) az állami főépítész az állami főépítészi feladatok ellátására, 

c) építésfelügyelet az építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátására. 

(2) Kormányrendelet más területi államigazgatási szervet is a közigazgatási hivatal szakigazgatási szerveként 

határozhat meg. 

(3) A szakigazgatási szerv a szervet létrehozó kormányrendeletben és egyéb jogszabályban megállapított 

hatáskörét önállóan gyakorolja. 

(4) A szakigazgatási szervek illetékessége megegyezik a közigazgatási hivatal illetékességével. 

(5) A szakigazgatási szervek illetékességi területét kormányrendelet a székhely megyétől (fővárostól) eltérően is 

megállapíthatja. 
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(6) 

4. § (1) A hivatalvezetőt a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és 

menti fel. A hivatalvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter 

gyakorolja. 

(2) Hivatalvezetőnek az a személy nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év vezetői 

gyakorlattal rendelkezik. 

(3) A hivatalvezető minisztériumi főosztályvezetői besorolású kormánytisztviselő, akinek kinevezése a hivatal 

vezetésére a Kormány megbízatásának idejére szól. 

(4) A hivatalvezető illetménye a kormánytisztviselői jogviszonyban irányadó illetményalap huszonnyolcszorosát 

nem haladhatja meg. 

(5) A hivatalvezető a helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult. 

5. § (1) A hivatalvezető szakmai munkáját igazgatási hivatalvezető-helyettesként főtitkár segíti. 

(2) A főtitkárt a hivatalvezető javaslatára a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. A 

főtitkár felett az egyéb munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja. 

(3) Főtitkárnak az nevezhető ki, aki felsőfokú igazgatásszervezői, okleveles jogász képesítéssel vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítéssel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával és legalább 5 év 

közigazgatási szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

(4) A főtitkár minisztériumi főosztályvezető-helyettesi besorolású, határozatlan időre kinevezett 

kormánytisztviselő. 

(5) A főtitkár illetménye a kormánytisztviselői jogviszonyban irányadó illetményalap huszonnyolcszorosát nem 

haladhatja meg. 

(6) A főtitkár a helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult. 

6. § (1) A szakigazgatási szerv vezetőjének kinevezéséhez és a kinevezés visszavonásához a szakigazgatási 

szerv által ellátott államigazgatási feladat szakmai irányítását ellátó ágazati miniszter egyetértése szükséges. 

(2) A szakigazgatási szerv vezetője gondoskodik a szakmai követelmények érvényesüléséről, gyakorolja a 

munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv kormánytisztviselői felett. 

7. § (1) A közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzatát a közigazgatás-szervezésért felelős 

miniszter - a szakigazgatási szervekre vonatkozó rendelkezések tekintetében a szakigazgatási szerv által ellátott 

államigazgatási feladat szakmai irányítását ellátó ágazati miniszter véleményének kikérésével - normatív 

utasításban adja ki. 

(2) A közigazgatási hivatal költségvetésének előkészítése során a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter 

kikéri a szakigazgatási szervek tevékenységével összefüggésben a szakigazgatási szerv által ellátott 

államigazgatási feladat szakmai irányítását ellátó ágazati miniszter véleményét. 

8. § (1) A szakigazgatási szervek által ellátott feladatok, valamint a közigazgatási hivatal hatáskörébe e 

kormányrendelet és külön jogszabályok alapján tartozó államigazgatási feladatok szakmai irányítását ellátó 

ágazati miniszter (a továbbiakban: szakmai irányító miniszter) ezen ügyek tekintetében – a pénzügyi és 

hatékonysági ellenőrzés kivételével – gyakorolja a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 

tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés 

c) és e)-h) pontjaiban meghatározott hatásköröket. 

(2) A szakmai irányító miniszter írásban tájékoztatja a közigazgatási hivatal vezetőjét a feladatkörét érintő 

ágazati tervekről, ágazatpolitikai elképzelésekről, a megvalósítás szervezeti és intézményi feltételeire vonatkozó 

javaslatairól, valamint – a szakigazgatási szervek vezetőinek meghívásával egyidejűleg – az e szervek vezetői 

részére tartandó szakmai értekezletekről. 



 A TERÜLETI 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI 

RENDSZERBEN 

 

 256  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

9. § (1) A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős miniszter ellátja a helyi önkormányzatok, a 

kisebbségi önkormányzatok és a helyi önkormányzatok társulásai törvényességi ellenőrzésének, a közigazgatás-

szervezésért felelős miniszter pedig a közigazgatási hivatalok és a központi államigazgatási szervek területi 

szervei jogszabályban szereplő ellenőrzésének a szakmai irányítását, s ennek keretében gyakorolja a 8. §-ban 

meghatározott jogokat. 

(2) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter ellátja a közigazgatási hivatalok tevékenységének 

hatékonysági és pénzügyi ellenőrzését. 

(3) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a szakmai irányító miniszter közreműködésével ellátja a 

közigazgatási hivatalok tevékenységének törvényességi és szakszerűségi ellenőrzését. 

(4) A törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályokat a közigazgatás-

szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzata határozza meg, 

amely az ott meghatározottak szerint átfogó-, téma-, cél- és utóellenőrzés lehet. Átfogó ellenőrzést legalább 

négyévenként, téma, cél-, feladat- vagy utóellenőrzést a munkatervben meghatározott ütemezéssel kell tartani. 

(5) A szakigazgatási szervekre is kiterjedő ellenőrzést a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a szakmai 

irányító miniszter közreműködésével látja el. 

10. § A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter a közigazgatási hivatalok bevonásával 

kezdeményezi és ellenőrzi 

a) a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolását, valamint 

b) a közigazgatás korszerűsítésével kapcsolatos feladatok területi összehangolását. 

11. § A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter – a helyi és kisebbségi önkormányzatok törvényességi 

ellenőrzése, a fejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete és a közigazgatási hatósági ügyek kivételével – 

meghatározott ügyben bejelentésre, illetve kérelemre az illetékességgel rendelkező közigazgatási hivatal helyett 

másik közigazgatási hivatalt jelölhet ki eljárásra. 

12. § Amennyiben kormányrendelet kivételt nem tesz, a központi államigazgatási szervek bármely jogállású 

területi szervei, továbbá az államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek államigazgatási 

jogkörükben eljárva, illetve az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően – szervezeti és szakmai 

önállóságuk megtartásával – a hivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartoznak. 

A hivatalvezető feladatai 

13. § A hivatalvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szervek vezetői, valamint a 

közigazgatási hivatal – szervezeti és működési szabályzatában meghatározott – szervezeti egységeinek 

kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett. 

14. § A hivatalvezető 

a) vezeti a közigazgatási hivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit, ellátja a költségvetési szerv 

vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat, 

b) gondoskodik a közigazgatási hivatal szakigazgatási szervei feladatai ellátásának feltételeiről, 

c) elkészíti a közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzatát, gondoskodik a jogszabályban előírt 

belső szabályzatok elkészítéséről. 

15. § (1) A hivatalvezető minden évben – a (3) bekezdésben meghatározott szervek bevonásával – az előző évi 

tevékenységéről szóló összegző jelentést készít. 

(2) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter – a közigazgatási hivatal vezetője által felterjesztett beszámoló 

alapján – évente beszámol a Kormánynak a hivatalok tevékenységéről és a területi államigazgatás helyzetéről. 

(3) A beszámolási kötelezettség kiterjed a közigazgatási hivatal illetékességi területén működő, illetve 

székhellyel rendelkező központi államigazgatási szerv bármely jogállású területi szervére, továbbá az 
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államigazgatási feladatot ellátó más szervre és személyre, valamint a polgármesterre és jegyzőre az általuk 

ellátott államigazgatási feladatokat érintően. 

(4) A (3) bekezdésben felsorolt szervek adatok, információk szolgáltatásával közreműködnek a beszámolási 

feladatok teljesítésében. 

(5) A beszámolónak tartalmaznia kell: 

a) a központi államigazgatási szervek területi szervei számára a Kormány, illetve az ágazati feladatokért felelős 

miniszterek által meghatározott ágazatpolitikai célkitűzések érvényesülését, valamint a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt beruházások megvalósítását segítő államigazgatási feladatok végrehajtásának helyzetét, 

b) a közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzési és törvényességi felügyeleti tevékenységének tapasztalatait, 

c) a közigazgatási hivatalnak a jegyző és a polgármester államigazgatási tevékenységére vonatkozó 

tapasztalatait, 

d) a (3) bekezdésben meghatározott államigazgatási szervek működésének, tevékenységének tapasztalatait, 

e) egyéb, a Kormány által meghatározott szempontokat, valamint 

f) a b)-d) pontban meghatározott szerveknél a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel 

kapcsolatos ügyek intézésének helyzetét. 

A közigazgatási hivatal feladatai 

16. § (1) A közigazgatási hivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesz a 

kormányzati célkitűzések területi megvalósításában. Ennek keretében koordinációs, ellenőrzési, informatikai 

tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat lát el, hatásköröket 

gyakorol. 

(2) A közigazgatási hivatal – a rendvédelmi szervek és az állami adóhatóság kivételével – véleményezi a 

Kormánynak alárendelt szervek területi szervei vezetőinek kinevezését és megbízásuk visszavonását, javaslatot 

tehet megbízásuk visszavonására, kitüntetésükre, jutalmazásukra, kezdeményezheti fegyelmi felelősségre 

vonásukat. 

(3) A közigazgatási hivatal – a rendvédelmi szervek és az állami adóhatóság kivételével – véleményezi a 

Kormánynak alárendelt szervek területi szervei létrehozására, átszervezésére, valamint jogállásuk és 

illetékességi területük módosítására vonatkozó előterjesztéseket. 

(4) A közigazgatási hivatal – a rendvédelmi szervek és az állami adóhatóság kivételével – véleményezi a 

Kormánynak alárendelt szervek területi szervei létszámának megállapítására és költségvetése megállapítására 

vonatkozó előterjesztést, javaslatokat. 

(5) A közigazgatási hivatal a (2)-(4) bekezdésben meghatározott véleményét megküldi a közigazgatás-

szervezésért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek, valamint az érintett szerv 

tevékenységének szakmai irányítását ellátó, a Kormánynak alárendelt szerv vezetőjének és az érintett területi 

államigazgatási szerv vezetőjének. 

(6) A (2)-(4) bekezdésben foglalt előzetes vélemények kikérésének elmulasztása esetén a közigazgatási hivatal 

jelzéssel él a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter felé, aki a kérdésben egyeztetési eljárást 

kezdeményezhet. 

17. § (1) A közigazgatási hivatal kérelemre vagy hivatalból – a rendvédelmi szervek és az állami adóhatóság 

kivételével – a Kormánynak alárendelt szervek bármely területi szervétől, a polgármestertől és a jegyzőtől az 

általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően, valamint államigazgatási feladatot ellátó más szervtől és 

személytől bármely döntést bekérhet, a szerv intézkedéséről tájékoztatást kérhet, illetve – jogszabály eltérő 

rendelkezése hiányában – az iratokba betekinthet. 

(2) A közigazgatási hivatal az (1) bekezdésben meghatározott szervnél - törvénysértés észlelése esetén - 

egyeztető eljárást kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a szerv felügyeleti szervénél felügyeleti 
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eljárást kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a feladatkörében érintett miniszter eljárását 

kezdeményezi. 

(3) A közigazgatási hivatal a (2) bekezdésben foglalt intézkedések eredménytelensége esetén az érintett döntést 

hozó szerv felügyeleti szerve és a feladatkörében érintett szakmai irányító miniszter egyidejű tájékoztatása 

mellett kezdeményezi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternél a (4) bekezdésben foglalt intézkedés 

megtételét. 

(4) Ha a törvénysértés másként nem orvosolható, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter tesz javaslatot a 

Kormánynak az Alkotmány 35. § (4) bekezdése alapján a Kormánynak alárendelt területi szervek törvénybe 

ütköző határozatának vagy intézkedésének megsemmisítésére, illetve megváltoztatására. 

18. § (1) A közigazgatási hivatal, illetőleg a szakigazgatási szerv a jogszabályban megállapított ügyekben 

hatósági jogkört gyakorol. 

(2) A közigazgatási hivatal ellátja a törvényben, illetve kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb 

államigazgatási feladatokat. 

Koordináció 

19. § (1) A közigazgatási hivatal koordinációs feladat- és hatáskörében 

a) gondoskodik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásáról, 

b) gondoskodik a fővárosi, megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: kollégium) létrehozásáról, 

működéséről, ügyrendjének előkészítéséről, 

c) a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzet-politikáért felelős miniszter által meghatározottak szerint 

közreműködik a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában, 

d) közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos 

feladatok területi összehangolásában, szervezésében, 

e) tájékoztatást kérhet a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó központi államigazgatási szervek területi 

szerveinek vezetőitől, 

f) kezdeményezheti a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati 

rendszerének összehangolását, továbbá szakmai támogatást nyújt az ügyfélszolgálati tevékenység bővítéséhez, 

valamint 

g) gondoskodhat a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer koordinálásáról, ennek keretében elősegíti 

annak naprakész működését. 

20. § (1) A kollégium a közigazgatási hivatal véleményező, összehangolást elősegítő testülete. A hivatalvezető 

a) vezeti a kollégiumot, 

b) az ügyrendben meghatározott időközönként, illetve szükség szerint összehívja a kollégium ülését, 

gondoskodik a napirendek, az állásfoglalások előkészítéséről, valamint 

c) szükség szerint meghívja a kollégium ülésére a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe nem tartozó 

közigazgatási szervek vezetőit. A megyei közgyűlés elnöke és a főpolgármester, valamint a megyei jogú 

városok polgármesterei a kollégium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 

(2) A kollégium elnöke a hivatalvezető, tagjai a hivatal főtitkára, a központi államigazgatási szervek bármely 

jogállású területi szerveinek vezetői, a szakigazgatási szervek vezetői, valamint a közigazgatási hivatal 

szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szervezeti egységek vezetői. 

(3) A kollégium ülésén tanácskozási joggal vehet részt az elnök által meghívott államigazgatási feladatot ellátó 

más szervezet vezetője. 
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(4) A kollégium ügyrendjét a hivatalvezető terjeszti elő és a kollégium állapítja meg. A kollégium testületként 

működik, működésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza. 

21. § A kollégium 

a) elemzi és értékeli a kormányzati feladatok területi megvalósításának helyzetét, a közigazgatási hivatal, a 

központi államigazgatási szervek területi szervei és a helyi önkormányzatok együttműködésének, továbbá az 

államigazgatási feladatok területi végrehajtásának tapasztalatait, a közigazgatási szervek államigazgatási 

hatósági ügyintézését, 

b) egyezteti és értékeli az ellenőrzések tapasztalatait, állást foglal az ellenőrzési tervek tartalmáról, 

ütemezéséről, végrehajtásáról, 

c) előmozdítja a területi informatikai kapcsolatok összehangolt fejlesztését és működését, 

d) értékeli a képzési, továbbképzési tevékenységet, véleményezi az erre vonatkozó terveket, ajánlásokat dolgoz 

ki a képzés, továbbképzés tárgyköreire és módszereire vonatkozóan, 

e) elemzi a központi államigazgatási szervek területi szerveinek és az érdek-képviseleti szervek, köztestületek 

együttműködését, ajánlást dolgozhat ki az együttműködések továbbfejlesztésére, 

f) véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyvitel-, informatika- és szervezetfejlesztési 

döntéseinek tervezeteit, előmozdítja a területi szinten összehangolt ügyvitel-, informatika- és 

szervezetfejlesztést, 

g) értékeli, véleményezi a területi államigazgatási szervek ügyfélfogadási rendjét, ügyfélszolgálati 

tevékenységét, módszertani segítséget nyújt az összehangolt ügyfélfogadási rend, ügyfélszolgálati tevékenység 

megvalósításhoz, 

h) figyelemmel kíséri és közigazgatási hatásait tekintve értékeli a területi társadalmi-gazdasági 

reálfolyamatokat; az állami feladat felmerülésével járó vagy államigazgatási szervek közreműködését igénylő 

országos kihatással bíró, vagy kiemelkedő területi jelentőségű társadalmi-gazdasági problémákat jelzi a 

közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek; elősegíti az állami és területi államigazgatási szervek koordinált 

közreműködői tevékenységét a problémák kezelésében. 

22. § (1) A központi államigazgatási szervek területi szervei valamint a rendvédelmi szervek területi szervei 

feladataik ellátása során kötelesek együttműködni. 

(2) A hivatalvezető szükség szerint fővárosi vagy megyei koordinációs értekezletet hívhat össze egyes, több 

ágazatot érintő feladat ellátásának előmozdítására, a központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint 

a rendvédelmi és más szervek vezetőit ideiglenes bizottság alakítására kérheti fel. 

Ellenőrzés 

23. § (1) A közigazgatási hivatal ellenőrzési feladat- és hatáskörében – az állami adóhatóság kivételével – a 

központi államigazgatási szervek bármely jogállású területi szervei vonatkozásában 

a) gondoskodik a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, 

egyeztetett végrehajtásáról, a tapasztalatok közös elemzéséről, 

b) gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakításáról, alkalmazásáról, 

c) ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinek a kormánytisztviselői és a 

közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedései törvényességét, illetve külön jogszabályban 

meghatározottak szerint kormányzati szolgálati ellenőrzést végez, 

d) ellenőrzi – az illetékes ügyészséggel egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint – a központi 

államigazgatási szervek területi szervei tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló törvény végrehajtását, ezen szervek hatósági tevékenységének jogszerűségét, 
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e) ellenőrzi – az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint – az ügyiratkezelésről, 

valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei által az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt 

adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtását, 

f) az informatikáért és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős 

miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételek keretei között ellenőrzi a központi államigazgatási 

szervek területi szervei infokommunikációs rendszereinek üzemeltetését, az üzemmenet-folytonosság 

biztosításának feltételeit, a megfelelő személyi és szakmai feltételek meglétét, valamint az informatikai 

üzemeltetés kereteit meghatározó szabályzatok jogszabályoknak való megfelelőségét. 

(2) A közigazgatási hivatal az (1) bekezdés c)-f) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében 

jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőitől e feladata tekintetében határidő tűzésével 

adatokat, felvilágosítást kérni, e szervek irataiba – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – betekinteni. 

(3) A közigazgatási hivatal az ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatja a felügyeleti jogkört gyakorló szervet, 

illetve az ágazati minisztert, szükség esetén – különösen, ha jogszabálysértést tapasztal – kezdeményezi 

intézkedését, gyakorolja a 30. §-ban meghatározott jogait. 

(4) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter gondoskodik az ellenőrzések tervezésének és végrehajtásának 

egységes rendjéről. 

24. § A közigazgatási hivatal a helyi önkormányzati szervek tekintetében 

a) külön jogszabályban meghatározottak szerint közszolgálati ellenőrzést végez, 

b) ellenőrzi – az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint – az ügyiratkezelésről, 

továbbá a szerv által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

jogszabályok végrehajtását. 

Informatika 

25. § (1) A közigazgatási hivatal az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása mellett és az általa biztosított 

feltételek keretei között közreműködik a közigazgatási informatikai tevékenység területi összehangolásában. 

(2) A közigazgatási hivatal ellátja a választásokkal, népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatokat. 

(3) A közigazgatási hivatal közreműködik az önkormányzati rendeletek elektronikus közzétételében. 

Képzés, továbbképzés 

26. § (1) A közigazgatási hivatal a kormánytisztviselők és köztisztviselők képzése, továbbképzése körében 

a) éves terv alapján szervezi a fővárosban, megyében az államigazgatási feladatokat ellátó helyi önkormányzati 

szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését, 

b) oktatási-módszertani központként közreműködik a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzet-politikáért 

felelős miniszternek a köztisztviselők és kormánytisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a 

szakember-utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában; a Kormány középtávú 

továbbképzési tervében meghatározott módszertani feladatok végrehajtásában, 

c) gondoskodik a közigazgatási versenyvizsgák, szakvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, továbbá külön 

jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák, valamint az ezek előkészítésére szolgáló tanfolyamok 

megszervezéséről és lebonyolításáról, 

d) előmozdítja az ágazati, szakmai alapképzés rendszerességét, kezdeményezheti az ágazati képzéseket a 

központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinél, a feladatkörében érintett miniszternél, 

e) közreműködik a helyi önkormányzatok, valamint a kisebbségi önkormányzatok tisztségviselőinek, 

képviselőinek képzésében, 

f) összehangolja a központi államigazgatási szervek területi szervei feladatkörébe tartozó, kormánytisztviselőket 

és köztisztviselőket érintő képzési, továbbképzési feladatok ellátását, 
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g) elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a 

szükséges intézkedéseket, 

h) összehangolja, és az erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelően megszervezi a közigazgatási 

ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a köztisztviselői 

vizsgarendszerben az informatikai követelményeket. 

(2) A közigazgatási hivatal összehangolja a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott 

elektronikus ügyintézést támogató képzéseket, továbbképzéseket, biztosítja azok megfelelő nyilvánosságát, 

terjeszti az elektronikus ügyintézés módszereit. 

A közigazgatási hivatal egyéb feladatai 

27. § (1) A Kormány – ha törvény vagy nemzetközi szerződés másképpen nem rendelkezik – a külföldi hatósági 

határozat végrehajtására irányuló megkereséssel kapcsolatban intézkedésre jogosult szervként a közigazgatási 

hivatalt jelöli ki. 

(2) A közigazgatási hivatal döntés-előkészítő és javaslattevő szervként közreműködik a Kormánynak az 

Alkotmány 19. § (3) bekezdés l) pontja szerinti javaslattételi jogosultsága, valamint az Ötv. 95. § d) és e) 

pontjaiban meghatározott feladatai ellátásában, a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek az Ötv. 96. § a), 

c) és d) pontjaiban, valamint a szakmai irányító miniszternek az Ötv. 97. §-ában meghatározott feladatai 

ellátásában. 

Eljárási szabályok 

28. § (1) Ha a központi államigazgatási szerv területi szervének illetékessége a hivatal illetékességi területétől 

eltérő területre terjed ki, a közigazgatási hivatal jogköreit a területi szerv székhelye szerinti hivatal gyakorolja. A 

fővárosi közigazgatási hivatal vezetője gyakorolja a hivatalvezető jogait, ha a területi szerv illetékessége a 

fővárosra és megyére terjed ki. E jogkörben tett intézkedésről a közigazgatási hivatal tájékoztatja az érintett 

közigazgatási hivatalokat. 

(2) Ha a közigazgatási hivatal nem az (1) bekezdésben említett területi szerv székhelye szerinti megyében, de 

annak illetékességi területén működik, feladatainak ellátása érdekében gyakorolhatja a 19. § (1) bekezdésének 

a), d) és e) pontjaiban meghatározott jogokat. E jogkörében tett intézkedéséről tájékoztatja az érintett szerv 

székhelye szerinti közigazgatási hivatalt. 

29. § A közigazgatási hivatal, valamint a szakigazgatási szerv vezetője az államigazgatási feladatokat ellátó, 

államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában jogosult 

a) szakmai-koordinációs értekezletet összehívni, 

b) a polgármesteri hivatalnál, körjegyzőségnél, megyei közgyűlés hivatalánál, főpolgármesteri hivatalnál, 

hatósági igazgatási társulásnál felügyeleti szervként ellenőrzést tartani. 

30. § (1) A közigazgatási hivatal, a szakigazgatási szerv a 29. §-ban meghatározott szervek ellenőrzése során 

feltárt vagy más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén 

a) felügyeleti eljárást kezdeményez vagy felügyeleti eljárás keretében megteszi a szükséges intézkedéseket, 

b) felhívja az ügyben ellenőrzésre jogosult más szerv figyelmét a tapasztalt jogszabálysértésre, 

c) megkeresi intézkedés végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet, 

d) jogszabálysértés esetén intézkedést kezdeményez a munkáltatói jogkör gyakorlójánál, 

e) fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megkeresett szerv köteles a közigazgatási hivatal, a 

szakigazgatási szerv megkeresését érdemben megvizsgálni és saját intézkedéséről vagy annak mellőzése okáról 

a hivatalt, a szakigazgatási szervet – a megkereséstől számított 30 napon belül – tájékoztatni. 

Záró rendelkezések 



 A TERÜLETI 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI 

RENDSZERBEN 

 

 262  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

31. § (1) Ez a rendelet 2010. szeptember 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kormány általános hatáskörű területi 

államigazgatási szervéről szóló 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet. 

32. § (1) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatal a regionális államigazgatási hivatal általános jogutódja. A 

regionális államigazgatási hivatalok jogutódlásáról a melléklet rendelkezik. 

(2) A jogutódlás részleteire vonatkozóan a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, mint fejezetet irányító 

miniszter külön intézkedést ad ki. 

(3) Amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a szakigazgatási szervvé váló területi 

államigazgatási szerv jogutóda a közigazgatási hivatal. 

33. § (1) A közigazgatási hivatal alapító okiratát a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter adja ki. 

(2) A közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzatának kiadása során a közigazgatás-szervezésért 

felelős miniszter és a szakigazgatási szervek irányításáért felelős miniszter közötti vitás kérdésekben a 

miniszterelnök dönt. 

(3) A közigazgatási hivatal vezetője és a szakigazgatási szerv irányításáért felelős miniszter között a 

szakigazgatási szerv vezetőjének kinevezésével kapcsolatos vitás kérdésekben a miniszterelnök dönt. 

34. § (1) E rendelet alkalmazásában államigazgatási feladatot ellátó, államigazgatási hatáskörrel, hatósági 

jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati szerven polgármestert, jegyzőt és a képviselő-testület hivatala 

ügyintézőjét, valamint önkormányzati intézmény vezetőjét kell érteni. 

(2) E rendeletben polgármester alatt a főpolgármestert és a megyei közgyűlés elnökét, jegyző alatt a főjegyzőt és 

a körjegyzőt is érteni kell. 

(3) E rendelet alkalmazásában központi államigazgatási szervek területi szerve alatt a központi államigazgatási 

szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény hatálya alá 

tartozó központi államigazgatási szervek területi szerveit kell érteni. 

Melléklet a 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelethez 
 

Regionális államigazgatási 

hivatal 
Jogutód Székhely 

Nyugat-dunántúli Regionális 

Államigazgatási Hivatal 
Győr-Moson-Sopron Megyei 

Közigazgatási Hivatal 
Győr 

Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Szombathely 

Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Zalaegerszeg 

Közép-dunántúli Regionális 

Államigazgatási Hivatal 
Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Székesfehérvár 

Komárom-Esztergom Megyei 

Közigazgatási Hivatal 
Tatabánya 

Veszprém Megyei Közigazgatási 

Hivatal 
Veszprém 

Dél-dunántúli Regionális 

Államigazgatási Hivatal 
Baranya Megyei Közigazgatási 

Hivatal 
Pécs 

Somogy Megyei Közigazgatási 

Hivatal 
Kaposvár 

Tolna Megyei Közigazgatási 

Hivatal 
Szekszárd 

Közép-magyarországi Regionális 

Államigazgatási Hivatal 
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Budapest 

Budapest Főváros Közigazgatási 

Hivatala 
Budapest 
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Regionális államigazgatási 

hivatal 
Jogutód Székhely 

Észak-magyarországi Regionális 

Államigazgatási Hivatal 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Közigazgatási Hivatal 
Miskolc 

Heves Megyei Közigazgatási 

Hivatal 
Eger 

Nógrád Megyei Közigazgatási 

Hivatal 
Salgótarján 

Észak-alföldi Regionális 

Államigazgatási Hivatal 
Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási 

Hivatal 
Debrecen 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Közigazgatási Hivatal 
Szolnok 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Közigazgatási Hivatal 
Nyíregyháza 

Dél-alföldi Regionális 

Államigazgatási Hivatal 
Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási 

Hivatal 
Kecskemét 

Békés Megyei Közigazgatási 

Hivatal 
Békéscsaba 

Csongrád Megyei Közigazgatási 

Hivatal 
Szeged 

2198/2003. (IX. 1.) Korm. határozat a közigazgatási rendszer korszerűsítésével kapcsolatos feladatokról 

1. A Kormány 

a) a további munka alapjaként elfogadta a közigazgatási rendszer korszerűsítésének programját, köszönetét 

fejezve ki a szakmai vitában részt vevő önkormányzati és más közigazgatási szakembereknek a program jobb 

megalapozásáért, és elrendeli a korszerűsítés irányairól szóló – a melléklet szerinti – vitaanyag egyeztetését a 

parlamenti pártok képviselőivel, továbbá a helyi önkormányzatok országos érdekszövetségeivel; 

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 

belügyminiszter 

Határidő: 2003. szeptember 17. 

b) felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy az a) pont szerinti vita 

eredményeinek figyelembevételével nyújtsanak be előterjesztést a korszerűsítés feladattervéről; 

Határidő: 2003. szeptember 17. 

c) elrendeli, hogy készüljön szempontrendszer az ágazati feladat- és hatáskörök régiókra, a kistérségi társulások 

két alapvető modelljére és a településekre történő decentralizációjára, a közigazgatási szintek közötti ésszerű 

feladatmegosztás figyelembevételével; 

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 

belügyminiszter 

az érintett miniszterekkel együttműködve 

Határidő: azonnal 

d) felhívja az érintett minisztereket, hogy a c) pont szerinti szempontrendszer alapján vizsgálják felül az ágazati 

feladat- és hatásköröket, továbbá tegyenek javaslatot a régiókra, kistérségekre és településekre történő 

decentralizációra, a feladatok önkormányzati szintek közötti átcsoportosítására, valamint a decentralizálandó 

fejlesztési előirányzatokra. 
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Felelős: érintett miniszterek 

a koordinációért: 

belügyminiszter 

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 

Határidő: 2003. szeptember 30. 

2. El kell készíteni a területfejlesztési kistérségek és régiók földrajzi lehatárolásáról szóló jogszabály tervezetét a 

Központi Statisztikai Hivatal által elvégzett felülvizsgálat alapján. 

Felelős: európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter 

belügyminiszter 

Határidő: 2003. szeptember 30. 

3. Ki kell dolgozni a többcélú kistérségi önkormányzati társulások szabályozásának rendező elveit. 

Felelős: belügyminiszter 

európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter 

Határidő: 2003. szeptember 30. 

4. Meg kell határozni a kialakuló kistérségi önkormányzati társulások működési költségeihez való hozzájárulás 

pénzügyi feltételeit, továbbá az együttműködést ösztönző támogatási konstrukciókat. 

Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 

belügyminiszter 

Határidő: a 2004. évi költségvetési törvény előkészítéséhez igazodóan 

5. Ki kell dolgozni az önkormányzati finanszírozás korszerűsítésének részletes koncepcióját, a közigazgatási 

korszerűsítési programban foglalt – különösen a közös feladatellátás ösztönzésére, a feladat- és költségarányos 

finanszírozás követelményére, valamint az Európai Unió által nyújtott támogatási lehetőségek igénybevételéhez 

szükséges önkormányzati saját erő biztosítására vonatkozó – alapelvek figyelembevételével. 

Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter 

Határidő: 2003. október 31. 

6. Összegezni kell a kistérségi közigazgatás-fejlesztési modellkísérletek általánosítható tapasztalatait, és az 

eredmények figyelembevételével gondoskodni kell a bevált megoldások széles körben való elterjesztéséről. A 

rendszerszerű működés megalapozása érdekében szükség szerint további modellkísérleteket kell folytatni. 

Felelős: belügyminiszter 

érintett miniszterek 

a 2004. évi modellkísérletek pénzügyi feltételeinek megteremtéséért: 

pénzügyminiszter 

Határidő: a tapasztalatok összegzésére: 
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2004. február 29. 

az új megoldások bevezetésére: 

2004. december 31. 

7. Előterjesztést kell benyújtani a szolgáltató állam, elektronikus kormányzás fejlesztésének stratégiájáról, 

illetve a megvalósítás feladattervéről. 

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 

informatikai és hírközlési miniszter 

belügyminiszter 

Határidő: 2003. szeptember 17. 

Melléklet a 2198/2003. (IX. 1.) Korm. határozathoz 

4.2. VITAANYAG 
a közigazgatási rendszer korszerűsítésének irányairól 

A közigazgatási rendszer egyes funkcióinak (önkormányzati közszolgáltatások, területfejlesztés, a helyi és 

területi igazgatás, valamint ezekhez kapcsolódóan a központi közigazgatás) korszerűsítése több okból időszerű. 

Erre szorít az az igény, hogy a közszolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek, mérséklődjenek a 

színvonalkülönbségek, erre kényszerítenek a piacosodott környezeti feltételek és a központi elosztási szemlélet 

mind gyakoribb ütközései, illetve az a törekvés is, hogy az Európai Unió 2007-2013. közötti költségvetési 

ciklusából fakadó lehetőségeket a lehető legjobban aknázhassuk ki. 

A korszerűsítési program feladata, hogy összhangot teremtsen a közigazgatás modernizálása és a 

közszolgáltatások (egészségügy, oktatás, szociális ellátás, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás) intézményi 

hátterének fejlesztése, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozásból eredő követelmények között. A 

közszolgáltatások javítása, benne a regionális ellátás-szervezés csak úgy hajtható végre eredményesen, ha a 

változtatások egymáshoz kapcsolódva, rendszerszerűén épülnek fel. A program egyaránt érinti a települési és a 

területi önkormányzatokat, a központi államigazgatást, valamint annak regionális, megyei, városi (kistérségi) 

szintjeit is. 

A közigazgatás rendszerének korszerűsítése feltételezi számos gazdasági, társadalmi és politikai feladat 

egyidejű megoldását, amelyek csak egy hosszú távú fejlesztési program keretében valósíthatók meg. A 

nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a mai kihívásokra a modern demokráciákban sem találhatók kész 

receptek, és a megoldásokat mindenütt politikai konszenzussal alátámasztott gyakorlati lépések sorozatával 

igyekeznek megtalálni. 

A közigazgatási rendszer jelenleg folyamatban lévő korszerűsítése tehát nem más, mint közigazgatásunk 

nemzeti megújítása, egyben sajátos magyar válasz az Európai Unió tagállamakénti működésből eredő gazdasági 

és társadalmi kihívásokra. A korszerűsítést széles modernizációs térben értelmezzük, amelybe beletartozik az 

államigazgatás központi és területi szintjének, az önkormányzati rendszernek és a közösségi szolgáltatások 

(egészségügy, oktatás, szociális ellátás, ivóvízellátás stb.) modernizációja. 

A korszerűsítés korábban megfogalmazott céljait a következő prioritások figyelembevételével kell elérni: 

• minden állampolgár számára legyenek elérhetők a minőségi szolgáltatások; 

• mérséklődjenek az indokolatlan társadalmi és területi egyenlőtlenségek, a társadalmi erőforrások fejlesztése 

(iskolázottság, egészségi állapot stb.) segítse megalapozni európai uniós versenyképességünket; 

• legyenek meg az uniós források maximális kihasználásának feltételei; 

• a szolgáltatások színvonala a gazdaságossági szempontok érvényesítésével lényeges többletráfordítás nélkül 

javuljon. 
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Az elemzések azt mutatják, hogy a jelzett célok elérése érdekében két kulcsfontosságú korszerűsítési irány 

jelölhető ki. 

- A jogilag lehatárolt és szabályozott kistérségi szint létrehozása, ami 

= a régiók mellett a területfejlesztési döntéshozatal színtere, 

= az önkormányzatok együttműködésének tipikus keretét jelenti, elsősorban a települések által hatékonyan el 

nem látható közszolgáltatások esetében, 

= a központi alárendeltségű területi államigazgatási szervek illetékességi körzeteinek az igazodási pontja, 

= a magasabb szaktudást igénylő elsőfokú igazgatási feladatok színtere. 

- Olyan fejlesztési régiók kialakítása, amelyek alkalmasak a területfejlesztési és egyéb ágazati fejlesztési 

programok megvalósításának, valamint az európai uniós támogatások fogadásának hatékony előkészítésére, 

koordinálására, a szükséges döntések decentralizált meghozatalára. Ennek eszköze a regionális döntéshozatali 

fórumok (legfejlettebb formájában a választott regionális önkormányzatok) létrehozása, a központi 

alárendeltségű területi államigazgatási szervek többségének regionális átszervezése, a központi erőforrások 

jelentős decentralizálása. 

A közigazgatási intézményrendszer átalakítása lehetőséget ad az állam szolgáltató szerepének fejlesztésére, 

felhasználva az elektronikus kormányzás eszközeit az ügyintézés gyorsabbá tételére, enyhítve a polgárok 

ügyfélként való kiszolgáltatottságát a földrajzi távolságoknak és az ügyfélfogadás kötöttségeinek. A 

korszerűsítés eredményeként kialakuló közszolgáltatási rendszerben az állampolgárok nemcsak „fogyasztói‖ a 

közszolgáltatásoknak, hanem a szolgáltatások nyújtásának aktív formálói is, az ezekkel kapcsolatos döntési 

folyamatba való bevonásuk révén. 

4.2.1. A KÖZIGAZGATÁS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK KIINDULÓ PONTJAI 

4.2.1.1. A közigazgatási rendszerünk felismert gyengeségei 

A közigazgatási rendszer széttagoltsága és koordinálatlansága 

• Hiányzik a közigazgatási rendszer kohézióját biztosítani képes középszint. Nem megfelelő a területi 

folyamatok összehangolt fejlesztését elősegítő területi tervezés. A helyi feladatok ellátására szerveződő 

települési önkormányzatok nem tudják maradéktalanul ellátni ezt a funkciót. 

• A területi szolgáltatások állampolgári kontrollja nem érvényesül megfelelően. Érdekellentét jelenik meg a 

helyi és területi szolgáltatások finanszírozásában, mert a választóiknak felelős testületek a települési 

szolgáltatásokat részesítik előnyben. A szolgáltatást igénybevevők 40-60%-a ugyanakkor más településen él, 

ezért a döntéseket nem képes befolyásolni. 

• Az államigazgatás térségi feladatait mintegy 30, a minisztériumoknak alárendelt szerv végzi, amelyek 

rendszere bonyolult, gazdaságtalan és az állampolgár számára áttekinthetetlen, nem hatékonyak az irányító 

mechanizmusok. 

Az önkormányzati feladatok differenciálatlan telepítése 

• A települések között nem csupán lakosságszámban van különbség, hanem gazdasági és társadalmi 

adottságaikban is. Ennek hatására jelentős eltérések vannak a feladatok ellátásának minőségében. 

• A differenciálás nélküli feladatlehatárolás az önkormányzatok egyenlőtlen terheléséhez vezetett, emiatt 

növekedtek a különbségek a települések ellátási színvonalában. 

• Nem eléggé terjedtek el azok az ösztönzési formák és menedzsment módszerek, amelyek ösztönzik a 

közszolgáltatást végzőknek a közigazgatás és a közszolgáltatások megújítására irányuló innovációs 

kezdeményezéseit (minőségi sztenderdek alkalmazása, kiszerződések stb.). 

4.2.1.2. Az Európai Unióba való csatlakozás követelményei 
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• Az Európai Unióban a többszintű kormányzás sajátos modellje alakult ki, ahol a tagállamok kormányai 

mellett komoly szerepet kapnak a régiók. Ez kiváltképpen igaz a strukturális támogatások felhasználására, 

ahol a mai megyéknél nagyobb kiterjedésű régiók (800 ezer-3 millió lakosú területi egységek) a támogatások 

legfőbb címzettjei. 

• Az Európai Unióhoz való csatlakozás közigazgatást érintő további követelményei: az intézményi 

kapacitásfejlesztés, az uniós szervezetekkel való kapcsolatok szervezeti és eljárási feltételeinek kialakítása, 

továbbá a jogharmonizáció. 

• Olyan rugalmas alkalmazkodóképességet kell kifejleszteni, amely lehetővé teszi az egyébként változó uniós 

intézményrendszerhez való optimális igazodást és egyidejűleg támogatja nemzeti adottságaink lehető legjobb 

kihasználását. 

4.2.2. A KORSZERŰSÍTÉS IRÁNYAI 

A korszerűsítés csak egy hosszú távra érvényes modernizációs stratégia alapján válhat sikeressé, amely alkalmas 

a menetközben indokolttá váló változtatások végrehajtására is, és tartalmaz olyan rövid távon megvalósítható 

elemeket, amelyek érzékelhetővé teszik az egyén számára, hogy a változások az ő érdekében történnek. Egy 

ilyen felfogású stratégia fő elemei a következők: 

4.2.2.1. A település 

• A korszerűsítés fontos alapelve az önkormányzatok valódi autonómiájának erősítése azáltal, hogy a kistérségi 

társulásokban megfelelő intézményi háttér jön létre az erejüket meghaladó feladataik közös ellátásához. 

• A települések a feladatokat és hatásköröket a teljesítőképességükkel, méretükkel és adottságaikkal arányosan 

kapják. 

4.2.2.2. A kistérség 

A kistérség földrajzilag egymással határos, erős funkcionális kapcsolatot mutató egy vagy esetleg több 

központra szerveződő településcsoport, amely a tagtelepülések között lévő kapcsolatok révén lehetővé teszi a 

térségi feladatok ellátását. 

• Cél, hogy az átfogó jellegű településközi együttműködési formák intézményesített keretek között fejlődjenek 

tovább, kialakuljanak azok a szervezeti, ellátási, igazgatási egységek, amelyek a térségi tervezés és fejlesztés, 

a közhatalom-gyakorlás, a hatósági ügyintézés, végső soron a közszolgáltatások fontos tényezőivé válhatnak. 

• A kistérség a szolgáltatások területén kiegyenlítő szerepet lát el, melynek révén az állampolgárok közel 

azonos színvonalon részesülhetnek azokból a szolgáltatásokból, amelyekhez jelenleg egyáltalán nem, vagy 

csak nagy nehézségek árán jutnak hozzá. 

• A kistérség meghatározó funkciói: 

= az önkormányzati funkciók keretében ellátja a tagönkormányzatok által átadott feladatokat (emellett a törvény 

alapján létrehozandó társulás esetén közvetlenül önkormányzati hatáskörök címzettje is lehet), továbbá szervezi, 

teljesíti a települések határán túlnyúló, térségi jellegű közszolgáltatásokat (úgymint hulladékgyűjtés, 

ivóvízellátás, természetvédelmi feladatok, gazdasági információk nyújtása a helyi vállalkozásoknak stb.) a 

társulásban résztvevők, illetve a jogszabályok felhatalmazása alapján; 

= összehangolja a tagtelepülések településfejlesztési tevékenységét, illetve a társulás a területfejlesztésben a 

fejlesztési elképzelések kidolgozójaként és megvalósítójaként jelenik meg, külön forrásallokációs funkció 

nélkül; 

= a minisztériumok központi alárendeltségében a kistérségben működő dekoncentrált szervek illetékességi 

körzeteinek igazodási pontja; 

= ezenkívül a lakossághoz legközelebb eső, speciális szakértelmet igénylő államigazgatási feladatokat is ebben a 

keretben célszerű ellátni. 
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Ezen önkormányzati funkciók, illetve a település- és kistérségi területfejlesztési feladatok ellátásának optimális 

kerete a kistérséget alkotó települések önkormányzatainak szolgáltató és fejlesztési célú társulata. Célként kell 

kitűzni a kistérségi társulási rendszer országos szintű, egységes kialakítását, és a különböző - önkéntes, 

támogatásra épülő vagy törvényen alapuló - megoldási lehetőségek gondos elemzése alapján ki kell dolgozni a 

cél megvalósítását legjobban előmozdító szabályozási javaslatokat és pénzügyi támogatási feltételeket. 

A kistérségek egyúttal a speciális szakértelmet igénylő elsőfokú államigazgatási hatósági ügyintézés szintjeivé 

válhatnak. Ennek a szervezeti megjelenítésére ugyancsak két megoldás kínálkozik: 

„A‖ változat: a kistérségi államigazgatási feladatokat a regionális közigazgatási hivatalok alárendeltségében 

működő, saját hatáskörrel rendelkező kistérségi hivatalok látják el. A megoldás előnye, hogy a kistérségekben 

szervezetileg is megtörténik az önkormányzati és az államigazgatási ügyek szétválasztása, javítható az 

igazgatási szolgáltatás szakszerűsége, hatékonysága, egységesebbé tehető a jogalkalmazás és az állami irányítás. 

A közigazgatási hivatalba integrálhatók egyes dekoncentrált szervek által ellátott funkciók. Hátránya, hogy az új 

hivatalok létrehozásakor pótlólagos források igénye is felmerül. 

„B‖ változat: a kistérségi államigazgatási ügyintézés szervezeti hátterét a kistérségi székhely település 

polgármesteri hivatala is jelentheti, a hatáskörök címzettje ebben az esetben a jegyző lenne. Új hivatal 

létrehozására nem kerülne sor, a szükséges kapacitások beépülnének a kistérségi székhely önkormányzatának 

polgármesteri hivatalába. Újra kell azonban szabályozni a jegyző jogállását az államigazgatási feladatok 

végrehajtásáért való felelősség érvényesítése érdekében, ami csak az önkormányzati törvény módosításával 

lehetséges. E változat előnye az alacsonyabb költségek mellett, hogy a struktúra az egyszerű, ismert működési 

rendet követi. A körzetközponti települések szerepe az újonnan telepíthető hatáskörök révén tovább erősödik. 

Hátránya, hogy nem érvényesíthető az államigazgatási és az önkormányzati ügyek szétválasztása, az egységes 

állami irányítás. A körzetközpont a többi önkormányzathoz képest többletbefolyáshoz juthat a döntéselőkészítés 

és a végrehajtás terén. 

4.2.2.3. A régió 

A nemzetközi fejlődési tapasztalatok azt mutatják, hogy az erőforrások a nagyobb áttekintést biztosító területi és 

gazdasági egységekben használhatók fel optimálisan. A megfelelő méretű területen az anyagi, szellemi és 

információs erőforrások összpontosításának és ésszerű elosztásának olyan aránya alakítható ki, amely a 

közfeladatok ellátását a leghatékonyabb módon képesek javítani. A jövőbeni gazdasági fejlődést is ösztönzi, ha 

az országban szétterítjük az innovatív gazdasági működés erőforrásait. A többpólusú gazdasági térszerkezet 

esélyt ad a helyi kezdeményezéseknek, és megalapozza a térségi gazdasági kapcsolati hálók kialakulását. 

Ennek a folyamatnak megfelelő intézményi keretet tudnak adni a régiók, amelyek idővel egyre több, egymásra 

épülő funkciót tudnak felvállalni. 

Magyarországon a régiók elsősorban területfejlesztési funkciót látnak el, ami a regionális szerveződés 

előnyeinek korlátozott kihasználását jelenti. Cél, hogy a területfejlesztés mellett a gazdaságfejlesztés, -tervezés 

és koordináció, valamint az uniós támogatások fogadásának legfontosabb területi szereplőjévé váljanak: a 

strukturális támogatások regionális felhasználására vonatkozó programokat dolgozzanak ki, társfinanszírozást 

folytassanak, elősegítsék az addicionális források föltárását és bevonását a térségi fejlődés ösztönzése 

érdekében, továbbá részt vegyenek a felhasználás ellenőrzésében. 

A területfejlesztési régiók határai között bővülő funkciókkal rendelkező fejlesztési régiókat alkalmassá lehet 

tenni nagyobb térségi szervezést igénylő ágazati szolgáltatások ellátására, ilyen például a regionális 

betegirányítási és ellátó rendszer kialakítása, az oktatás, a környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, a 

katasztrófák elleni védekezés stb. 

A fejlesztési régiókhoz célszerű igazítani a területi államigazgatási szervek illetékességi körét. A megyei 

közigazgatási hivatalok bázisán, azok jogutódjaként regionális közigazgatási hivatal kialakítása indokolt. A 

regionális közigazgatási hivatal egységes szervezeti keretek között integráltan látná el a területi államigazgatási 

feladatok jelentős részét, elősegítve a funkcionális feladatok (informatika, továbbképzés, közszolgálati 

igazgatási) összevont ellátását. Ennek során figyelembe kell venni a feladatok ellátásának szakmai 

követelményeit, amelyek továbbra is önálló - a minisztériumok közvetlen és nem csupán szakmai irányítása alatt 

álló - szervezeti kereteket igényelnek. A regionális közigazgatási hivatal azonban összehangolná a kivételt 

jelentő központi alárendeltségű területi államigazgatási szervek tevékenységét. 
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A kormányprogramban stratégiai célként fogalmazódik meg a választott testülettel rendelkező régiók 

kialakítása, mely a korszerűsítési folyamat méltó lezárása lenne. Az önkormányzati régió a megyéknél nagyobb 

államszervezési szintet, széles jogkörű területi önkormányzatot jelent, ami kiterjedt hatáskörrel és jelentős 

költségvetési erőforrásokkal rendelkezik. 

A regionális önkormányzatok kialakítása átrendezi a feladat- és hatásköröket a minisztériumok és más központi 

államigazgatási szervek feladatai többségének a régiókhoz telepítésével, azaz kiterjedt decentralizációs 

intézkedéseket feltételez. A regionális önkormányzat intézményesítése alapjaiban módosítja az államhatalom 

gyakorlásának kialakult rendjét. Ez az átalakítás maga után vonja a kormányzati szervezetrendszer mennyiségi 

és minőségi átalakítását. A minisztériumok a stratégia- és jogalkotási, ezen belül a tagállami működéssel járó 

megnövekedő feladataikra összpontosíthatnak. 

4.2.2.4. A központi kormányzat 

A kormányzati feladatok decentralizációja megköveteli a kormányzati szervek feladat- és hatáskörének 

felülvizsgálatát. 

• A hatósági jellegű minisztériumi feladatok decentralizációjának eredményeként a minisztériumok csak a 

legfontosabb funkciókat látják el (stratégiaalkotás, jogszabályok előkészítése, költségvetés tervezése, a 

tagállami működés feladatai, a közpolitika alakítása, humánerőforrás-politika, irányítás és ellenőrzés). 

• A tagállami működésből jelentős többletfeladatok hárulnak a minisztériumokra, azokat a jelenlegi erőforrások 

mentén kell teljesíteni, ami ugyancsak szükségessé teszi a központi feladatok csökkentését, decentralizálását. 

• Erősíteni kell a minisztériumok működésének feltételeit biztosító tevékenységeket egyes feladatoknak a 

felügyeletük alatt álló, de elkülönült szervezetek feladatkörébe adásával. 

A korszerűsítési program csak az önkormányzati és a térségi közszolgáltatások fejlesztésével összefüggésben 

érinti az államszervezetet, a kormányzati struktúra hatékonyabbá tételére külön felülvizsgálat alapján lehet 

javaslatokat kidolgozni. 

4.2.2.5. Az önkormányzati finanszírozás korszerűsítésének fő irányai 

• A közigazgatás korszerűsítése magában foglalja az önkormányzati gazdálkodás áttekintését és szükségszerű 

módosítását is. A változtatásnak egyidejűleg kell segítenie az ellátási kötelezettség figyelembevételével a 

hatékonysági követelmények erősítését, a feladatellátás szervezeti rendszerének ésszerűsítését, az 

elhasználódott vagyon pótlási mechanizmusának kialakítását, valamint az önkormányzati vagyongazdálkodás 

átlátható és ellenőrizhető feltételeinek kialakítását. 

• Alapvető szempont az önkormányzatok működőképességének és a forrásszabályozás kiszámíthatóságának 

biztosítása. A támogatási rendszer korszerűsítése során kiemelt figyelmet kell fordítani a különböző 

jövedelemtermelő-képességű települési önkormányzatok közötti különbségek csökkentésére. 

• A modernizáció kulcskérdése a saját források jogcímeinek és volumenének bővítése. E nélkül nem lehet 

eredményes a hazai pályázati rendszer, és nem lehetnek hatékonyak az uniós támogatások lehívását célzó 

törekvések. 

• A feladatok átrendezése halaszthatatlanná teszi a központi és a helyi adózás összehangolt megújítását, ennek 

keretében a saját bevételt erősítő helyi közteherviselési rendszer szerepének erősítését és a központi 

jövedelemelvonás mértékének csökkentését. 

A közigazgatás korszerűsítésének eredményeként a kistérség keretei lehetőséget adnak a feladatok szakszerűbb, 

összehangoltabb és gazdaságosabb ellátására. Ennek hatására a kistérség önkormányzatai a valóban helyi 

igényeket kielégítő feladatok teljesítésére összpontosíthatják erőforrásaikat, a modernizáció nyertesei végső 

soron a helyben lakó polgárok lesznek. 

A régiókban a döntéseket az érintettekhez közelebbi szinten hozzák meg, ami fokozza a döntéshozatal 

áttekinthetőségét. A feladatok decentralizált ellátása biztosítja a fejlesztések koordinált megvalósítását, a helyi 

kezdeményezések sikeresebb felkarolását, a fokozottabb felelősség pedig növeli a rendelkezésre álló források 

jobb felhasználását. Emellett nagyobb mozgástér adódik a társadalmi és gazdasági érdekegyeztetésre. 
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A korszerűsítés hatására a közigazgatás elősegíti, hogy Magyarország versenyképes legyen Európában. A 

szolgáltatások színvonalának emelése, a társadalmi esélyek feltárása és azok tudatos kiaknázása jobb 

életfeltételeket nyújt az itt élőknek. 

4.2.3. 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat az államháztartás hatékony 
működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó 
intézkedésekről 

Az államháztartás – konvergencia követelményeknek is megfelelő – egyensúlyi helyzetének megalapozásához 

szükséges rövid és hosszabb távú intézkedések keretében, a közfeladat-ellátás hatékony szervezeti kereteinek 

kialakítása érdekében a Kormány a következőket határozza: 

1. Felhívja az irányítása alatt álló fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetőit, az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár vezetőjét, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vezetőjét, hogy a központi és a 

társadalombiztosítási költségvetési szervekre, a Kormány által alapított közalapítványokra, továbbá az állam 

vagy központi költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló közhasznú és gazdasági társaságokra 

vonatkozóan 

a) hajtsák végre a jelen Korm. Határozatban meghatározott intézkedéseket, 

b) dolgozzák ki az a) alpont szerinti intézkedések folyó és tartós költségvetési hatását, 

c) gondoskodjanak a határozatban foglaltak tekintetében az előkészítés és megvalósítás feltételeiről, beleértve a 

saját hatáskörükbe tartozó jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei - ágazati sajátosságokat 

érvényesítő - módosítását, 

d) haladéktalanul tegyék meg az a) alpont szerinti szervezeti változások alapján realizálható humán- és tárgyi 

kapacitás megtakarításával, így a lehetséges létszámcsökkentéssel összefüggő intézkedéseket, 

e) számoljanak be a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek az a)-d) alpontokban foglalt feladatok 

végrehajtásáról, ebben az ütemezésről, a feltételek megteremtéséről, a következmények bemutatásáról, s az 

időközben meghozott egyéb összefüggő döntésekről. 

Felelős: a fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetői 

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezetője 

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vezetője 

Határidő: az intézkedések végrehajtására: a Korm. határozatban meghatározottak szerint 

az e) alpont szerinti beszámolásra: havonta. 

1/A. Felhívja a pénzügyminisztert, a Korm. Határozat intézkedéseinek költségvetési hatásairól készítsen átfogó 

elemzést az éves zárszámadás keretében, és erről készítsen jelentést a Kormány számára. 

Felelős: pénzügyminiszter 

érintett miniszterek 

Határidő: 2008. március 31. 

majd minden év március 31. 

2. Felhatalmazást kap a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, hogy az e határozatban elrendelt intézkedések 

végrehajtását - a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködve - 

koordinálja, ellenőrizze, és a végrehajtásról, valamint a további teendőkről rendszeresen jelentést készítsen a 

Kormány számára. 

Felelős: a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 



 A TERÜLETI 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI 

RENDSZERBEN 

 

 271  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Határidő: 2006. szeptember 30., majd szükség szerint 

3. 

4. a)-c) 

d) 

e)-f) 

5. 

5/A. Az integrált rendőrségi szervezet kialakítása során a leghatékonyabb működést eredményező átalakítást 

kell megvalósítani, ennek keretében az alaptevékenységet támogató, különösen a gazdasági és logisztikai 

funkciók ellátását regionális szinten szükséges kialakítani. 

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter 

Határidő: 2007. december 31. 

6. a)-b) 

c) a fogvatartottak foglalkoztatására alapított gazdasági társaságok szervezeti és működési rendszere, 

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter 

pénzügyminiszter 

Határidő: 2008. december 31. 

d)-e) 

f) 

g) a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar, Kottatár Kht., valamint a Nemzeti Színház Zrt. 

költségvetési szervvé alakítása, vagy a finanszírozásának átalakításával együtt nonprofit gazdasági társasági 

formában való működtetése, 

Felelős: oktatási és kulturális miniszter 

Határidő: 2008. március 31. 

h) intézkedési terv készítése az IRM Oktatási Főigazgatóságának a Rendőrtiszti Főiskolába történő 

integrációjáról, valamint a Rendőrtiszti Főiskola hatékonyabb működéséről, 

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter 

Határidő: 2008. június 30. 

i)-j) 

k) a Semmelweis Egyetem klinikai bázisán működő Országos Igazságügyi Orvostani Intézet jövőbeni helyzete, 

Felelős: egészségügyi miniszter 

Határidő: 2008. augusztus 31. 

l) 

m) a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumnak a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére történő 

átadása, 

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter 
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szociális és munkaügyi miniszter 

Határidő: végrehajtásra: 2008. március 31. 

n) egyes kulturális közhasznú társaságok helyi önkormányzatnak vagy más szervezetnek történő átadása, 

Felelős: pénzügyminiszter 

érintett miniszterek 

Határidő: 2008. március 31. 

o) középtávú terv készítése a mezőgazdasági szakképző intézmények és a területi szakképző intézmények 

közötti lehető legszorosabb együttműködésre, 

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 

szociális és munkaügyi miniszter 

oktatási és kulturális miniszter 

Határidő: 2008. március 31. 

p) 

q) A Kormány elrendeli 

- a Magyar Koraszülött Mentő Közalapítvány (EüM) végelszámolással megszüntetését, feladatai és eszközei 

átadását az Országos Mentőszolgálatnak, 

- az Avicenna, Közel-Kelet Kutatások Közalapítvány (MeH) fejezeti kezelésű (központi) költségvetési 

előirányzattá alakítását, 

- a Munkavédelmi Kutatási Központ Közalapítvány (SZMM) jogutód nélküli megszüntetését, feladatai átadását 

az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek és az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-

egészségügyi Intézetnek, 

Felelős: érintett miniszterek 

Határidő: 2008. március 31. 

- a Fazekaszugi Vízhasznosítási Kft. (FVM, Halászati és Öntözési Kutató Intézet) privatizációját, 

Felelős: pénzügyminiszter 

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 

Határidő: 2008. március 31. 

r) 

s) 

t) vizsgálat arról, hogy a rendvédelmi szervek belső bűnfelderítési tevékenységének hatékonysága milyen 

módon növelhető; a vizsgálat terjedjen ki a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata szervezeti kereteinek 

lehetséges átalakítására, figyelemmel a nemzetközi tapasztalatokra, továbbá az átalakítás jogszabályi feltételeire, 

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter 

Határidő: 2008. június 30. 

u) a regionális képzési központok és a területi integrált szakképzési központok lehető legszorosabb 

együttműködése, 
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Felelős: szociális és munkaügyi miniszter 

Határidő: 2007. december 31. 

v) az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) korszerű működési feltételeinek megteremtése. 

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter 

egészségügyi miniszter 

Határidő: 2008. december 31. 

z) Annak figyelembevételével, hogy a felsőoktatási szektorban el kell különíteni az agrárfeladatok és az 

egészségügyi szolgáltatás finanszírozását a tisztán felsőoktatási képzési-kutatási feladatoktól, meg kell teremteni 

ennek szervezeti, működési, költségvetési finanszírozási és külső forrás bevonása lehetőségének sajátos 

feltételrendszerét. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló szabályozás 

figyelembevételével készüljön előterjesztés e sajátos feladatellátást hatékonyabban szolgáló működési formák 

megteremtésének lehetőségéről - a felsőoktatási törvény esetlegesen szükségessé váló módosítására is 

kiterjedően -, különös tekintettel a klinikák, tangazdaságok, továbbképző intézetek és a Mozgássérültek Pető 

András Nevelőképző és Nevelőintézete által ellátott feladatok áttekintésére. 

Felelős: oktatási és kulturális miniszter 

egészségügyi miniszter 

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 

kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter 

pénzügyminiszter 

Határidő a javaslat elkészítésére: 

2008. március 31. 

7. A Kormány elrendeli, hogy az érdekelt miniszterek 

a)-b) 

c) kezdeményezzenek egyeztetést az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökével, a legfőbb ügyésszel és a 

Magyar Tudományos Akadémia főtitkárával – mint a Kormány irányítása alatt nem álló fejezetek felügyeletét 

ellátó szervek vezetőivel – annak megvizsgálása érdekében, hogy lehetséges-e az állami feladatok jellegének és 

mértékének megfelelő teljesítménykövetelmények meghatározása és érvényesítése, valamint az intézményekhez 

igazodó szervezet és működésracionalizálás; az egyeztetés eredményéről tájékoztassák a Kormányt. Felkéri e 

fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetőit az egyeztetésben való részvételre; 

Felelős: kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter 

igazságügyi és rendészeti miniszter 

oktatási és kulturális miniszter 

gazdasági és közlekedési miniszter 

a pénzügyminiszter bevonásával 

Felkérésre: az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke 

a legfőbb ügyész a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 

Határidő: a vizsgálatok eredményéről és a tervezett intézkedésekről szóló kormány-előterjesztés benyújtására 

2008. március 31. 
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d) 

e) készítsenek javaslatot a Kormány számára a területfejlesztési és -rendezési feladatokat ellátó egységes és 

hatékony intézményrendszer kialakítására; 

Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter 

érintett miniszterek 

Határidő: 2008. március 31. 

f) 

g) a pénzügyminiszter gondoskodjék - együttműködve az érdekelt miniszterekkel - a központosított illetmény-

számfejtési rendszer teljes körűvé és hatékonnyá tételéről, a korszerű igényeknek való megfeleltetéséről; 

Felelős: pénzügyminiszter, 

fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetői 

Határidő: vizsgálatra és a részletes ütemterv kidolgozására: 2007. december 31. 

bevezetésre: 2009. január 1. 

h)-i) 

j) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem esetében a működési hely, valamint a logisztikai és funkcionális 

tevékenység területein a hatékonyabb működés optimális kereteit alakítsák ki, 

Felelős: honvédelmi miniszter 

Határidő: 2008. december 31. 

k) készítsen tájékoztatót a Kormány részére a minisztériumok pénzügyi és gazdasági tevékenységét támogató 

egységes informatikai rendszer, illetve a költségvetési szervek kötelezettségvállalásai teljes körű nyilvántartása 

kialakításáról és bevezetéséről, valamint intézkedési tervet a feladatokról és azok ütemezéséről; 

Felelős: pénzügyminiszter 

Határidő: 2008. április 30. 

l) készítsenek előterjesztést a Kormány részére az FVM szőlészeti és borászati kutatóintézeteinek felsőoktatási 

intézmények részére történő, a törzsvagyon értékesítésének tilalma melletti átadásával összefüggő feladatokról, 

így különösen az intézmények megszüntetésének, az adósság rendezésének módjáról, a létszám- és 

forrásgazdálkodásról; 

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 

oktatási és kulturális miniszter 

érintett felsőoktatási intézmények 

Határidő: 2007. december 31. 

m) 

8. A Kormány elrendeli 

- a CINEGLOB Alapítvány (KvVM) megszüntetését, 

- a Környezetgazdálkodási Oktatási Fejlesztésért Alapítvány (KvVM) jogutód nélküli megszüntetését, 

Felelős: érintett miniszterek 
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Határidő: 2008. március 31. 

- készítsen előterjesztést a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány (NGYIK) jogutód nélküli 

megszüntetéséhez szükséges lépések köréről. Az előterjesztésben mutassa be a Nemzeti Gyermek- s Ifjúsági 

Közalapítvány által fenntartott iskolák, valamint az NGYIK által alapított gazdasági társaságok vagyoni és 

tulajdoni helyzetét, valamint a részvételük mellett zajló peres eljárások körét. Az előterjesztésben részletesen 

térjen ki az NGYIK által fenntartott oktatási intézmények fenntartói jogainak jövőbeni gyakorlására, s az 

oktatási intézmények további működésének biztosítására. 

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter 

Határidő: 2008. szeptember 30. 

- a Hungarotransplant Egészségügyi Koordináló Kht. (EüM) megszüntetését végelszámolással, feladatai és 

eszközei átadását az Országos Vérellátó Szolgálatnak, 

- a Vetőmag-95 Kft. (FVM) felszámolással megszüntetését, 

- az FVMMI GM Gépminősítő Kht. (FVM) végelszámolással megszüntetését, feladatainak átadását a 

Gépkísérleti Kutató Intézetnek, 

- az Agrogeo Agrárfejlesztő-Földtani-Fővállalkozó Kft. (FVM) privatizációját, 

- az AGROSTER Besugárzó Rt. (FVM) privatizációját, 

- az FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht. (FVM) költségvetési szervvé vagy nonprofit 

gazdasági társasággá alakítását, 

- az Érdi Gyümölcs- és Dísznövény Kutató-Fejlesztő Kht. (FVM) privatizációját, 

- a Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht. (FVM) privatizációját, 

- a Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató Kht. (FVM) privatizációját, 

- az Új fehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. (FVM) privatizációját, 

- az Országos Húsipari Kutatóintézet Kht. (FVM) privatizációját, 

- a Dunakő Közép-Duna Kőbánya Kft. (KvVM) privatizációját, 

- az ÉPVÍZKÖR Kft. (KvVM) privatizációját, 

- a Róna Ipari és Mélyépítő Kft. (KvVM) privatizációját, 

- a Vasi Víz-Kör Kft. (KvVM) végelszámolással megszüntetését, 

- a „Drégelyvár‖ Alapítvány (KvVM) átadását a társtulajdonos önkormányzatnak, 

- az In-Forrás XXI. Kht. (MeH) végelszámolással megszüntetését, 

- a ’96 Beruházásszervező és Fővállalkozó Kft. (OKM) végelszámolással megszüntetését, 

- a Multinova Befektetési Vállalkozási Kft. (OKM) végelszámolással megszüntetését, 

- a Ráckevei Kastély-Építész Vendégház Kft. (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) (OKM) privatizációját, 

- a Sportfólió Kht. (ÖTM) végelszámolással megszüntetését, 

- az Országos „Kós Károly‖ Otthonteremtést Segítő Kht. (ÖTM) felszámolással megszüntetését, 

- a Club Aliga Rt. (PM) végelszámolással megszüntetését, 

- a NORMON-TOOL Gép- és Szerszámgyártó Kft. (PM) privatizációját, 



 A TERÜLETI 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI 

RENDSZERBEN 

 

 276  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

- az Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság privatizációját. 

Felelős: pénzügyminiszter 

érintett miniszterek 

Határidő: 2008. március 31. 

9. A Kormány elrendeli 

a) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek önállóságának fenntartása mellett a 

gazdasági irányítási tevékenységgel (kontrolling) járó feladatoknak az Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél történő kialakítását, és ezzel összefüggésben területi szervek 

tervezési és beszámolási operatív tevékenységeinek központosított formában történő menedzselését, a 

párhuzamosságok felszámolásával, 

Felelős: környezetvédelmi és vízügyi miniszter 

Határidő: 2008. július 1. 

b) a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet létrehozását, a közgyűjtemények ingatlan- és egyéb eszközei 

üzemeltetési, beszerzési, ellátási, szolgáltatási, pénzügyi és gazdasági tevékenységre irányuló szolgáltatási 

feladatok ellátására, 

Felelős: oktatási és kulturális miniszter 

Határidő: ütemterv szerint, 2009. január 1-jéig 

4.3. Empírikus kutatás a területi államigazgatási szervek 
regionális átszervezésének tapasztalatairól 
Vadál Ildikó 

Készült a T49483. sz. OTKA kutatás támogatásával; témavezető: Pálné Dr. Kovács Ilona 

4.3.1. A kutatás célja és előzményei 

Már több mint egy évtizede napirenden szerepel hazánkban a területi államigazgatási szervek korszerűsítése. A 

rendszerváltás után a dekoncentrált szerveket sokan közigazgatási rendszerünk minden bajának és gondjának 

okozójaként kiáltották ki; mások igyekeztek az önkormányzati szervezetrendszerrel is szembeállítani a területi 

államigazgatási szerveket. 

Kétségtelen, hogy 1990 után, az önkormányzati szervezetrendszer kiépítésével egyidejűleg jelentősen 

megnövekedett a dekoncentrált szervek száma. A fő problémát azonban véleményem szerint nem a számuk 

növekedése jelentette. A területi államigazgatási szervezetrendszer kialakítása nélkülözött minden központi 

kormányzati koncepciót. Az egységes kormányzati elképzelés hiányában az ágazatok szabadon alakították 

területi államigazgatási szervezetrendszerüket. Ennek a következménye lett a dekoncentrált szervezetrendszer 

sokszínűsége: a szervek elnevezése, jogállása, illetékességi területe, vezetőik kinevezése még ágazatokon belül 

sem mutatott egységes képet. 

A korszerűsítés szinte permanensen napirenden szerepelt. Az első nagyobb léptékű reformkísérletre 1995-1996-

ban került sor. Ennek sikertelensége a szakma előtt közismert, így annak részletes elemzését itt mellőzöm. A 

területi államigazgatási szervek rendszere (rendszertelensége) 1996 után is változatlan képet mutatott. 

Jogállásuk, létrehozásuk, elnevezésük, illetékességi területük tekintetében ugyanaz a sokszínűség volt jellemző a 

dekoncentrált szervezetrendszerre. 

Jogszabályi rendezésük is változatlan volt, pontosabban szólva továbbra is hiányzott. Egyetlen jogszabály sem 

határozta meg a területi államigazgatási szerv fogalmát, nem rendezte a létrehozásuk paramétereit, jogállásukat, 

közigazgatási rendszerükben betöltött szerepüket, feladat- és hatáskör-telepítésük rendjét (utóbbi az 

önkormányzatok szemszögéből sem mellékes). 
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Ezt követően a dekoncentrált szervek korszerűsítését a kormányzat a területi államigazgatás regionális alapokra 

helyezésével képzelte el: a 2118/2006. (VI. 30.) kormányhatározatban döntött a Kormány a területi 

államigazgatási szervek regionalizációjáról. 2006 decemberében pedig a területi államigazgatási szervek 

illetékességi területét regionális szintre emelő kormányhatározatok többsége is megszületett. Ehhez 

kapcsolódóan elsősorban azt vizsgálom, hogy a területi államigazgatási szervek működésének van-e 

régióteremtő ereje, kialakult-e az államigazgatásban valós regionális szint. 

A kutatás már 2006 decembere előtt elkezdődött. Ennek során elkészítettem a Dél-Dunántúli régió területi 

államigazgatási térképét. A 2006. december elsejei állapot szerint illetékességi területük alapján a dekoncentrált 

szerveket három fő csoportra oszthattuk: 

a/ A legtöbb dekoncentrált szerv illetékességi területe egy megyére terjedt ki. 

b/ A több megyére kiterjedő tevékenységet végző dekoncentrált szervek illetékességi területe átszelte a 

megyehatárokat. Ezeket területközi szerveknek nevezném, hiszen illetékességi területük a mesterséges 

államigazgatási határokat átszelte. 

A területközi szervek illetékességi területe egymással sem volt azonos. Így egyes szervekből összesen négy (pl. 

bányakapitányságok), míg másokból nyolc (pl. területi főépítész, mértékhitelesítő hivatal), megint másokból 

kilenc (pl. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szervei, műszaki biztonsági felügyelet) vagy éppen tíz 

(pl. erdészeti igazgatóságok), esetleg tizenkettő (pl. környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőségek) működött. 

A több megyére kiterjedő tevékenységet végző dekoncentrált szervek illetékességi területük szerint alapvetően 

két csoportba voltak sorolhatók: 

- illetékességi területük követi a megyehatárokat: a szomszédos megyék összevonásával létrejövő területi 

szervek; 

- illetékességi területük eltér a mesterséges megyehatároktól. 

c/ Néhány dekoncentrált szerv rendelkezett a megyeinél alacsonyabb szintű szervezettel. Ezek a „helyi‖ 

dekoncentrált szervek általában a megyei szervek „nyúlványai‖, kirendeltségei. Nem jöttek létre minden 

településen, hanem csak a jogszabály által meghatározott körzetközpontokban. 

Jogállásuk különböző: egyesek önálló jogi személyiséggel rendelkeztek (pl. a körzeti földhivatalok és az 

ÁNTSZ városi intézetei), mások (pl. a munkaügyi központok kirendeltségei) viszont nem voltak önálló jogi 

személyek. 

Ez volt tehát a területi államigazgatás térképe 2006. december 1-jén. Érzékelhető, hogy illetékességi területük 

alapján a dekoncentrált szervek nem 2-3, hanem valójában 7-8 csoportba sorolhatók. Az illetékességi területek 

még ágazaton belül is elérést mutatnak, egymásra tekintet nélkül kerültek kialakításra. A területi államigazgatási 

szervek működési keretének az előirányzott NUTS-2 szinthez 2006 decemberében nagyon kevés köze volt. 

4.3.2. A területi államigazgatási szervek 2007. évi átszervezésének körülményei 

A Kormány a 2118/2006. (VI. 30.) kormányhatározatban döntött a területi államigazgatási szervek 

regionalizációjáról. 2006 decemberében pedig a területi államigazgatási szervek illetékességi területét regionális 

szintre emelő kormányhatározatok többsége is hatályba lépett. 

Úgy gondolom a reform részleteinek elemzése előtt nem tanulság nélküli az átalakítás körülményeinek 

vizsgálata. Ezek közül a következőket tartom szükségesnek kiemelni: 

- A regionalizációt előíró kormányhatározatok az új szervezeti struktúra működésének határidejéül az esetek 

többségében 2007. január elsejét jelölték meg. Azt hiszem, egyáltalán nem szorul bizonyításra, hogy 

közigazgatási szervezetrendszer átalakítására a néhány hetes, esetenként néhány napos határidő igen kevés. 

Ennek a következménye az lett, hogy az átalakulás jogszabályi szinten 2007. januárban megtörtént, 

gyakorlatilag viszont a dekoncentrált szervek a megelőző szervezeti struktúrában kezdtek működni 2007-ben is. 

A névleges átalakulást követően több hónapos folyamat volt az új szervezeti struktúra kialakítása. 
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A regionális illetékességi területek kialakítására előírt igen rövid határidőt semmi nem indokolta. 

- Amellett, hogy végrehajthatatlan volt, számos kárt is okozott: 

- felesleges feszültségeket indukált, hiszen az átszervezések egzisztenciális kérdéseket is érintettek, amelyekben 

így szó szerint egyik napról a másikra kellett dönteni; 

- a belső szervezeti kérdésekben sem tudtak az idő rövidsége miatt kellően előkészített és átgondolt döntéseket 

hozni; az SZMSZ-ek elkészültéig kiadott ideiglenes intézkedések által okozott zavart csak fokozta az, hogy a 

területi szervek jó részének vezetői gyakran csak ideiglenes megbízással látták el feladataikat, mivel a kiírt 

pályáztatások még folyamatban voltak, 

- 2006 decemberében működő területi államigazgatási rendszerünk volt, nem egyik napról a másikra kellett azt 

kialakítani, 

- az állampolgárok eligazodását és a rendszer átláthatóságát a legkevésbé szolgálta ez a sietős átalakítás. 

- A területi államigazgatási szervek 2007. januári átalakításakor a jogszabályi környezet változatlan volt, amit 

továbbra is jogi szabályozatlanságként értékelek. Nem készült el az egységes közigazgatási szervezeti törvény; 

így továbbra sem határozza meg jogszabály a területi államigazgatási szervek fogalmát, kritériumait. A fogalmi 

bizonytalanság következményeként alakulhatott ki az is, hogy a regionális államigazgatási kollégiumok – 

amelyeknek többek között a régió területi államigazgatási szerveinek vezetői a tagjai - összetétele régiónként 

eltérő! Azaz, ezek szerint az ország különböző régióiban más-más szervet tekintenek dekoncentrált szervnek. 

Még egyik régióban az adott területi államigazgatási szerv a regionális államigazgatási kollégium tagjai között 

szerepel, a másik régióban csak az állandó meghívottak között; még egy harmadik régióban egyáltalán nincs 

jelen a regionális államigazgatási kollégium munkájánál. 

Ugyanígy, egységes jogi szabályozás hiányában továbbra is rendezetlenek a területi államigazgatási szervek 

létrehozásának kritériumai, jogállásuk, hatáskör-telepítési rendjük, szervi minőségük feltételei, belső szervezeti 

felépítésük, elnevezésük, stb. 

- A dekoncentrált szervek reformjának most is - ahogyan az 1996. évi korszerűsítésnek – hiányzott az egységes 

összkormányzati szempontrendszere. Az egységes kormányzati koncepció hiányának persze a következménye 

most is ugyanaz lett: az ágazatok a maguk útját járták, egymástól függetlenül csak saját alárendelt 

szervezetrendszerük átalakításával foglalkoztak. Egységes kormányzati stratégia hiányában a területi 

államigazgatási szervek rendszerére ma is a korábbihoz hasonló heterogenitás jellemző; elnevezésükben, 

jogállásukban, kapcsolatrendszerükben, feladat- és hatáskör-telepítésükben ugyanolyan sokszínűséget 

tapasztalhatunk, mint a reform előtt. 

- A 2007. év eleji reform elsősorban a területi államigazgatási szervek illetékességi területét érintette: 2-3 

megyei szervezet összevonásával regionális illetékességi területet alakítottak ki. A szervezeti átalakítás mellett 

elmaradt viszont a dekoncentrált szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálata. A régi-új szervezetek 

ugyanazokat a feladatokat látják el, a munkamódszer és az eszközök is változatlanok. A létrejövő szervek 

szakmai feladatai igen csekély mértékben változtak. 

Összefoglalva a területi államigazgatási szervek 2007. év eleji átszervezésére ható körülményeket, a 

következőket tartom kiemelésre érdemesnek: 

- A regionális átszervezést igen rövid időn belül kellet végrehajtani. Ezt a sietséget semmi sem indokolta, 

emellett felesleges feszültségeket indukált. 

- Az átalakulást nehezítette a dekoncentrált szervek vonatkozásában (is) tapasztalható jogi szabályozatlanság. 

- Az átszervezésekre egységes kormányzati koncepció nélkül került sor, teret engedve ezzel az ágazati 

önérdekeknek. Ennek hatására a dekoncentrált szervek rendszerét ugyanaz a heterogenitás jellemzi, mint a 

reform előtt. 

- A szervezeti struktúra átalakítása mellet elmaradt a lényeg: a feladat- és hatáskörök felülvizsgálata nem történt 

meg. Központi szintről regionális szintre nem történt feladat- és hatáskör-telepítés. 

4.3.3. A területi államigazgatási szervek regionalizációja 
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A területi államigazgatási szervek reformjának fő iránya a regionalizáció volt. Ennek során a megyei 

illetékességű szervek jogutódjaként regionális szervek jöttek lére. A területi államigazgatási szervek 

regionalizációja általában a tervezési-statisztikai régiókon alapult, az adott tervezési-statisztikai régióban 

illetékességgel rendelkező szervekből regionális szervezet jött létre, amelynek illetékessége a jogelőd 

szervezetek illetékességi területére terjed ki. 

Ennek eredményeként regionális illetékességi területtel működnek: 

• a regionális közigazgatási hivatalok, 

• a Központi Statisztikai Hivatal regionális igazgatóságai, 

• az ÁNTSZ regionális intézetei, 

• az APEH regionális igazgatóságai, 

• a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságai, 

• a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, 

• a regionális munkaügyi központok, 

• regionális munkavédelmi felügyelőségek, 

• regionális munkaügyi felügyelőségek, 

• bányakapitányságok, 

• nemzeti közlekedési hatóság regionális igazgatóságai, 

• környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek, 

• környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, 

• nemzeti park igazgatóságok, 

• kulturális örökségvédelmi hivatal regionális irodái, 

• regionális hadkiegészítő parancsnokságok (ebből 2 van országosan), 

• a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság regionális felügyelőségei. 

A régiós szervezet létrejöttének időpontja általában 2007. január 1., de ettől korábbi és későbbi időpontok is 

előfordulnak. 

A regionális szervek között vannak olyanok is, amelyeknek az illetékessége meghatározott ügyekben nem is 

regionális, hanem még a régióhatáron is túlmutat és az egész ország területére kiterjed. Ilyenek a KSH regionális 

igazgatóságai is. A KSH 2007 februárjában az un. „kompetenciaalapú‖ modell szerint kezdett működni. Az 

adatgyűjtés szervezési elve ettől kezdve nem területi (megyei, régiós) volt, hanem szakstatisztikai. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy az adatgyűjtő szervezeti egységek nem minden statisztika begyűjtéséért felelnek 

az adott régióban, hanem bizonyos statisztikák vonatkozásában országos kompetenciával rendelkeznek, azaz az 

egész ország területéről gyűjtik be az adatokat. A KSH Pécsi Igazgatósága a belkereskedelem, a turizmus és a 

szállítás-statisztika országos felelőse. Egyetlen területen maradt meg a régiós, sőt megyei felelősség; ez a 

tájékoztatási, információszolgáltatási tevékenység. Ennek érdekében az Igazgatóság Kaposvárott és Szekszárdon 

kirendeltségeket működtet. 

A regionalizáció ellenére továbbra is maradtak megyei illetékességű területi szervek: 

• megyei egészségbiztosítási pénztárak, 

• megyei földhivatalok, 
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• mezőgazdasági szakigazgatási hivatalok, 

• Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségei, 

• Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megyei irodái, 

• megyei igazságügyi hivatalok, 

• katasztrófavédelmi igazgatóságok. 

A regionalizáció mellett az átalakítás másik irányát képezte a közigazgatási szervek integrációja. Ennek 

keretében sor került néhány dekoncentrált szerv másik dekoncentrált szerv keretébe történő integrálására; de 

előfordult az is, hogy önálló szervek integrációjából új szerv jött létre (pl.: a megyei mezőgazdasági 

szakigazgatási hivatalok esetén). 

A reform során integrálásra kerültek: 

• a regionális közigazgatási hivatalokba a Területi Főépítész irodák, 

• az APEH regionális igazgatóságaiba a megyei illetékhivatalok, illetve a Szerencsejáték Felügyelet területi 

felügyelőségei, 

• a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalokba a megyei földművelésügyi hivatalok, növényés talajvédelmi 

szolgálatok, állategészségügyiés élelmiszerellenőrző állomások, az Állami Erdészeti Szolgálat igazgatóságai, 

az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet területi állomásai, illetve a Földművelésügyi és Költségvetési 

Iroda megyei osztályai, 

• a bányakapitányságok szervezetébe a Magyar Geológiai Szolgálat területi hivatalai, 

• a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal területi műszaki biztonsági hatóságai egyesültek az 

Országos Mérésügyi Hivatal mértékhitelesítő hivatalaival, 

• az Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságába az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága. 

E folyamatok egymás mellett is lejátszódtak: a regionalizációval párhuzamosan integrációra is sor került pl.: az 

APEH esetében a regionális igazgatóságok létrejötte mellett, azokba integrálták a területi szerencsejáték 

felügyelőségeket, illetve a megyei illetékhivatalokat is. 

Mindezek eredményeként a területi államigazgatási szervek száma csökkent. Ellentétes irányú folyamatra egy 

példát tudunk felhozni: 2007 szeptemberében létrejött a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, amelynek területi 

felügyelőségei kiváltak a közigazgatási hivatalokból és önálló regionális szervekként működnek. 

A területi államigazgatási szervek rendszere a 2007. januári átszervezés után igen jelentősen megváltozott. Még 

korábban a dekoncentrált szervek többsége megyei illetékességi területen működött, addig az átszervezés után a 

tipikus a regionális illetékességi terület lett. Változást jelent az is, hogy korábban az ún. regionális szervek 

illetékességi területe általában nem esett egybe a mesterséges államigazgatási határokkal (bizonyos terület-

földrajzi tényezőket követett). Az átszervezés után a regionalizált szervek illetékességi területét a tervezési-

statisztikai régiók szerint alakították ki; azaz 2-3 megye „összevonásával‖. 

4.3.4. A területi államigazgatási szervek regionális átszervezésének 
tapasztalatai 

A területi államigazgatási szervek regionális illetékességi területének kialakítására az esetek többségében – a 

jogszabályok szerint - 2007. január 1-jével került sor. Valójában ez a folyamat hónapokig elhúzódott. A belső 

szervezeti rendszer kiépítése, az új működési rend megteremtése, a korábban önálló szervek egységes 

joggyakorlatának kialakítása természetszerűen több hónapot igénybe vevő folyamat, amely sok esetben még ma 

is tart. Ezért a jó indulattal is csak pár hónaposnak tekinthető tapasztalatok alapján abban a kérdésben, hogy a 

regionális illetékességi területen való működés előrelépést jelent-e a területi államigazgatásban, vagy a korábban 

túlnyomórészt jellemző megyei struktúrához képest visszalépésként értékelhető, véleményem szerint 

megalapozottan nem lehet állást foglalni. 
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Az eddigi tapasztalatok és benyomások feltérképezése azonban semmiképpen sem tanulságok nélküli. A 

korszerűsítési folyamat körülményeiből és következményeiből pedig arra is választ kaphatunk, hogy a területi 

államigazgatási szervek regionális átszervezésének van-e valós régióteremtő hatása, vagy a „címkék átírásán‖ 

kívül vajmi kevés hatása érzékelhető. 

Felmérést végeztem a Dél-Dunántúli régióban működő területi államigazgatási szervek körében arról, hogy 

miként vélekednek a reformról. 

A regionalizált szervek vezetői a régiós illetékességi terület előnyeit a következőképpen fogalmazták meg: 

• a megyehatárokon átnyúló hatósági tevékenység nagyobb operativitását eredményezte, 

• a hatósági eljárások egyre inkább egységessé váltak a régióban működő három iroda tekintetében, 

• a hatósági eljárások megyék közötti, illetékességi okból történő áttétele lényegesen csökkent, 

• a felügyelőségek a regionális elvek szerinti átszervezéssel összhangba kerültek az Európai Unió 

gyakorlatával, 

• szakmailag eredményesebben ellenőrizhetők a régióban működő, megyehatárokat átlépő nagymunkáltatók, 

• a vezetők száma felére csökkent, 

• hatékonyabbá váltak az ellenőrzések, 

• a régiós feladatok könnyebben koordinálhatók, 

• A bonyolultabb/hosszabb ügyintézést igénylő ügytípusok egy helyen összpontosulnak, így ez egy fajta 

specializációt is jelent; ezáltal könnyebben biztosítható ezen ügytípusoknál az egységes ügyintézés, 

jogalkalmazási gyakorlat, továbbá a specializáció az ügyek gyorsabb elintézéséhez is hozzájárul. 

• Megyei szinten csak a regionális igazgatóságok ügyfélszolgálati irodái működnek. Ezzel a rendszerrel 

biztosítani lehet megfelelő gyorsaságú ügyintézést is, emellett azonban nem kell fenntartani minden 

megyében egy teljes szervezeti struktúrát. 

A régiós illetékességi terület hátrányaként a legtöbbször említették: 

• a vezetői létszám csökkenése miatt a három területi iroda munkájának koordinálásában jelentkeztek 

kezdetben zavarok, 

• a vezetők túlterheltek, 

• az összevonás helyenként az ügyintézés nehézkessé válását eredményezte, 

• a központból a tényleges ügyintézés helyére történő adatés információtovábbítás hosszabb időt vesz igénybe, 

• Az igazgató és helyettese számára lényegesen megnövekedett az utazások száma, az irodák folyamatos 

látogatása, az ott folyó munka irányítása, ellenőrzése és segítése miatt. Az ellenőrzést folytató köztisztviselők 

létszáma növekedett, a régiós vezetőké azonban nem. 

• Mindhárom megyében működik iroda, de nincs vezetője; döntési jogkörrel rendelkező vezető az irodákban 

csak meghatározott napokon tud rendelkezésre állni. 

A regionális illetékességi területűre átszervezett dekoncentrált szervek vezetőinek válaszából teljesen 

egyértelmű tendencia rajzolódott ki. A megkeresésemre válaszoló vezetők kivétel nélkül előnyösnek tartják a 

regionális szintű működést. Hátrányként szinte egyedül a vezetők túlterheltségét jelölték meg. Az átszervezés 

során fellépő egyéb nehézségekről egyáltalán nem tettek említést; és egy vezető kivételével a működés során 

jelentkező esetleges hátrányos vonásokat sem említették. 

Az átszervezést elkerülő területi államigazgatási szervek vezetőit is megkerestem, hogyan vélekednek az általuk 

vezetett dekoncentrált szerv működési területéről. 
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A megyei illetékességi területen működő területi államigazgatási szervek vezetői a megyei illetékességi terület 

következő előnyeit jelölték meg: 

• átlátható rendszer, 

• folyamatosság, változatlan, jól bevált struktúra, 

• gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés, 

• kezelhetőbb a hatósági jogkörök gyakorlása, 

• az ügyintézés ott történik, ahol az ügyek keletkeznek, 

• vezetői szintek között kevesebb az áttétel, 

• közvetlenebb a kapcsolat az ügyfelek és a hivatal között, 

• kiküldetések a kisebb távolság miatt költséghatékonyabbak, 

• „csak előnyei vannak‖; az ügyfelek döntő többsége vidéki térségben él; ügyintézéseink és ellenőrzéseink is az 

érintettekhez legközelebb kell történnie. 

• Igazgatóságunk feladati ellátása során szoros kapcsolatot kell, hogy fenntartson a megyei önkormányzattal. 

Mindaddig, amíg a megyei önkormányzatok nem alakulnak át regionális önkormányzattá, addig 

igazgatóságunk átszervezése sem célszerű. 

A megyei illetékességi terület hátrányait is megpróbáltam feltérképezni. A vezetők erről a következőképpen 

vélekednek: 

• nincs hátránya; 

• más megyeében lévő központtal a kapcsolattartás nehezebb, 

• a személyes kapcsolattartás a más megyeszékhelyen működő regionális szervek vezetőivel alkalomszerűvé 

vált, 

• az együttműködés kialakítása bonyolultabb a társ államigazgatási szervekkel. 

A tendencia tehát fordított. Még a regionális szervek vezetői a regionális működést vélik előnyösnek, az 

átszervezést elkerülő szervezetek vezetői a megyei illetékességi területet tartják kifejezetten előnyösnek. A 

megyei szintű működési terület hátrányait alig említik, a legtöbben pedig a megyei illetékességi terület 

semmilyen hátrányát nem jelölték meg. 

Jogosan mondhatjuk, hogy ez az eredmény volt várható. Megkerestem azonban azokat a dekoncentrált szerveket 

is, amelyek egyaránt működtek már regionális és megyei illetékességi területtel is. Ezeknél ugyanis mindkét 

illetékességi terület vonatkozásában rendelkezésre állnak konkrét tapasztalatok; azaz tényleges összehasonlítási 

alapjuk van. Megjegyzem, hogy a területi államigazgatási szervezetrendszer 2007. januári átalakítása előtt a 

kormányzat részéről e tapasztalatok feltárása és elemzése sajnos elmaradt. 

A korábban regionális illetékességi területen működő területi államigazgatási szervek a következőképpen 

jellemezték a múltat, azaz a régiós szervezeti kereteket: 

• pazarló, átláthatatlan rendszer; 

• felelősségi körök tisztázatlanok, 

• az állampolgárok számára áttekinthetetlen, 

• hatáskörök összemosódtak, 

• hosszabb ügyintézés, 
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• a távolság miatt kevésbé megalapozott döntések, 

• vezetői szintek növekedése, 

• területi széttagoltság miatt költségnövekedés, 

• koordinációs nehézségek, 

• adatés információáramlás akadozása, 

• az ügyfelekkel való személyes kontaktus hiánya, 

• ellenőrzések nehezebbek és költségigényesebbek. 

A 2007-ben regionális alapra helyezett területi szervek székhelyei igen változatosan oszlanak meg a 

régióközpontok és a régió megyei jogú nagyvárosai között. A székhelyek szétszórása mögött megpróbálhatunk 

szakmai elveket keresni; próbálkozhatunk csoportosításokkal, hogy mely szervek vannak inkább a 

régióközpontban, melyek működnek inkább azon kívül. Azt hiszem azonban, hogy ezek a kísérletek nem sok 

eredményt mutatnak. Megpróbálhatjuk a központok szétszórását a hálózatos városfejlesztési elv 

érvényesítésével magyarázni, de hamar rájövünk, hogy ez sem mindig érvényesült. Politikai alkufolyamatokra, 

személyi kérdésekre is visszavezethetjük a központok kijelölését. Úgy gondolom azonban, hogy jelenleg nem 

annak van elsődleges jelentősége, hogy szakmai indokokból, vagy esetleg politikai alapokon kerültek 

szétszórásra egyes szervek székhelyei, hanem annak, hogy mindennek milyen hatása van a közigazgatási 

szervek működésére és a kiszolgálandó állampolgárokra. 

A megkeresett és választ adó szervek vezetői a székhelyek szétszórásának inkább hátrányos következményeit 

emelték ki. Ami külön említést érdemel: nem csak a régióközpontban lévő vezetők emelték ki a székhelyek 

szétszórásának hátrányait, hanem a régióközponton kívüli szervezetek vezetői is e folyamat inkább hátrányos 

következményeire világítottak rá. 

A területi államigazgatási szervek székhelyének a régió különböző városaiban való elhelyezésének előnyét 

egyetlen szerv vezetője sem jelölte meg, hátrányként a következőket értékelték: 

• A vezetői munka és a szervek közötti kapcsolattartás bonyolultabbá, költségés időigényesebbé vált. 

• A társhatóságokkal való kapcsolattartás nehéz. 

• Hangsúlyosabb központban lenni előny a szerveknek és az állampolgároknak is. 

• Az utazási idő és költség a különböző helyeken tartott értekezletek miatt növekedett, a folyamatosan 

korszerűsödő informatikai rendszerek a személyes megjelenést még váltották ki. 

• A hatóságokat felkereső emberek körében csak zavart okoz, hogy pl. a Munkaügyi Központ, a Munkavédelmi 

Felügyelőség, a Munkaügyi Felügyelőség központja Pécsen, az APEH, a Közigazgatási Hivatal, az ÁNTSZ 

Központja Kaposváron van. A zavart tovább fokozza, hogy a megyékben maradó szervezetek neve sem 

egységes (Kirendeltség, Iroda). 

• Az állampolgárok zavarát tovább fokozza, hogy egyes szervek megmaradtak megyei illetékességgel 

(Ügyészség, Bíróság, Rendőrség). 

A regionalizáció hatása: 

A területi államigazgatási szervek 2007. év eleji reformját áttekintve megállapítható, hogy a dekoncentrált 

szervezeti rendszer struktúrája igen jelentősen átalakult. Ezt azonban csak formális változásként értékelem, mert 

a létrejövő új-régi szervezetek általában a jogelőd szervek feladatait látják el, igen kevés változással. 

A területi államigazgatási rendszerünk szervezeti átalakítása nem járt együtt az ellátandó feladatok 

felülvizsgálatával. Profiltisztítás, vagy feladatátcsoportosítások kevés esetben történtek, azok is általában a 

regionalizációs folyamattól függetlenül. Ennek során új feladatokat a területi államigazgatási szervek általában 

valamelyik társhatóságtól kaptak, a felettes szervektől nem. A regionalizációnak tehát egyáltalán nem volt 

decentralizációs hatása. 
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A régiók létrehozásának indokát és előnyét a központi kormányzat közigazgatási rendszerünk 

demokratizálásának szükségességével magyarázta: azaz, ha létrejön a régió, a központ ide leoszthat feladatokat; 

így a központi szintből stratégiaalkotó, irányító szint válhat, még a végrehajtás az alárendelt szervek feladata 

lesz. A reform jelenlegi szakaszában úgy értékelem, hogy ez teljes egészében elmaradt. A központ nem 

igyekezett megszabadulni feladat- és hatásköröktől, nem osztott le döntési jogköröket regionális szintre. A 

változás iránya ezzel ellentétes: a jogosítványok megyei szintről kerültek a régiókhoz. 

A közigazgatás költségei jelenleg – legalábbis rövid távon – talán csökkentek a létszámleépítések és a vezetői 

szintek számának csökkenése miatt. A létszámleépítések mellett azonban az ellátandó feladatok mennyisége 

nem csökkent. Az elkövetkező hónapokban lesz majd érzékelhető, hogy ez az ügyintézés minőségére és 

gyorsaságára milyen hatással lesz. 

Kiemelést érdemel, hogy a legtöbb esetben a regionális szervek mellett megmaradtak a kirendeltségek – megyei 

vagy kistérségi illetékességi területtel. Ez számomra azt mutatja, hogy a hatósági feladatok ellátása, az 

ügyfelekkel való kapcsolattartás, a földrajzi távolságok, a közlekedési viszonyok, az információs rendszer 

kiépítettsége, a hatékony feladatellátás ma még a regionálisnál kisebb működési területeket igényel. A megyei 

szintet meghaladó koncentráció ma a magyar közigazgatásban még nem működőképes. 

Ez viszont azt mutatja, hogy a területi államigazgatási szervek illetékességi területének regionális átszervezése 

önmagában nem teremtett valós régiókat a magyar közigazgatásban. Ennek egyik okát abban látom, hogy a 

szervezeti átalakítás mellett a rendszer tulajdonképpen változatlan maradt, a szakmai feladatok felülvizsgálatára 

nem került sor. A regionális szervek a jogelőd megyei szervek feladatait látják el, a felettes hatóságoktól nem 

kaptak feladat- és hatásköröket. Az államigazgatásban valós regionális szint kialakítását az érintett szervezetek 

feladat- és hatáskörének felülvizsgálata eredményezheti. 
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7. fejezet - HELYI ÉS TERÜLETI 
POLITIKA, VÁLASZTÁSI MODELLEK 
ÉS MEGOLDÁSOK 

Kákai László 

1. Bevezetés 

Rendkívül nehéz az országokat, állami berendezkedéseket annak alapján csoportosítani, milyen mértékben 

decentralizáltak, illetve a hatalom térbeli megosztásában milyen modellt követnek, milyen választási szabályt 

alkalmaznak. A közigazgatási területbeosztás jelentős mértékben függ az államok területi nagyságától, a 

népességszámtól, de legfőképp a társadalomszervezés és irányítás politikai-ideológiai céljától és 

feltételrendszerétől, valamint a hatalomgyakorlás módjától. A feltételrendszerek között kiemelkedő helyet 

foglalnak el az adott ország nemzeti sajátosságai, amelyek szerepet játszanak abban, hogy milyen elvek (pl. 

alkotmányos vagy szokásjog alapján) mentén szabályozzák az egyes közigazgatási kategóriák és szintek egymás 

közötti viszonyát. 

Mindezek alapján ahhoz, hogy a választásokat és a pártokat és egyéb helyi szereplőket el tudjuk helyezni a 

lokális térben, mindenképpen szükséges a helyi önkormányzat és politika főbb elméleteinek bemutatása. 

2. HELYI KORMÁNYZAT ÉS POLITIKA 

Az Egyesült Államokban a „helyi kormányzat‖, „helyi politika‖ kutatása a II. világháború után, különösen az 

ötvenes években jelentős eredményeket mutatott föl, bizonyítva ezzel a helyi politika kutatásának 

létjogosultságát (Dahl, 1961). Európában ezzel szemben a „helyi kormányzat‖, „helyi állam‖ és „helyi politika‖ 

fogalmai nagyon sokáig csupán „melléktermékei‖ voltak az államelméleteknek. Szerepük, jelentőségük csupán 

az utóbbi néhány évtizedben jelent meg önálló vizsgálati területként. (Saunders, 1980; Dearlove, 1979; 

Dunleavy, 1980). A „helyi állam‖, „helyi kormányzat‖ kifejezést a 1970-es évek közepén kezdték el használni, 

amikor a helyi kormányzatot egy nagyobb politikai rendszer integráns részeként kezdték szemlélni. A fogalom 

lényegében a hagyományos közigazgatási megközelítéssel (mely kizárólag a helyi kormányzat intézményeire 

koncentrált) szemben jelent meg. Az új fogalmak az önkormányzatok működésének szélesebb kontextusait 

(politikai, gazdasági és társadalmi) vették figyelembe. A közigazgatás hivatalos és jogi kapcsolatainak 

kiemelése ugyanis túl könnyen vezet ahhoz a feltételezéshez, hogy a „dolgok olyanok, amilyeneknek lenniük 

kell: az erő ott nyugszik, ahol nyugodnia kell‖ (Stoker, 1991: 232), ami az informális befolyások és politikák 

szerepét alulértékeli. 

Az elmúlt évek főbb elméleteit ezért a hagyományos közigazgatási megközelítéssel szembeni „útkeresésnek‖ is 

nevezhetjük, amelyek a helyi politika elemzésében nagyszámú elméleti eredményeket produkáltak. Négy 

megközelítést vizsgáltam meg, melyeket Gerry Stoker után: lokalista, közösségi választás, duális állam és 

társadalmi kapcsolatok címkékkel láttam el. 

2.1. Lokalista szemlélet 

A lokalista szemlélet kiindulási pontja összekapcsolódik a közigazgatási modellel, azzal a különbséggel, hogy 

nyíltan érvel az autonóm, választott helyhatóság mellett. James és Stewart az autonóm helyi kormányzat mellett 

négy érvet sorakoztatott fel (Jones–Stewart, 1983: 6-7). Először a helyi kormányzat lényegét arra a hitre 

alapozta, hogy van értéke a hatalom kiterjesztésének és több döntéshozó bevonásának a helyhatósági 

testületekbe. A hatalom decentralizálása alapvető érték és a helyhatósági testületek, mint választott testületek 

„képviselhetik‖ a legitim politikai hatalom decentralizálását. 

A második érv a felelősség kiterjesztésén nyugszik. A szükségletek, az igények és az érdekeltségek mindenhol 

változóak, a helyi kormányzat megengedi, hogy ezekhez a különbözőségekhez alkalmazkodjunk. 

Harmadszor, a helyi kormányzat valóban helyi, mivel a képviselők és a hivatalnokok „életét is befolyásolják 

azok a döntések, melyeket meg kell hozniuk, valamint azok között élnek, akiknek befolyásolják életüket és ott, 
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ahol a környezetet alakítják‖. A központi kormányzatnál kisebb mérete ugyan sebezhetővé teszi a külső 

kihívásokkal szemben. Átláthatósága miatt könnyű nyomást gyakorolni rá, amikor nem képes kielégíteni azok 

szükségletét, akik hatáskörében dolgoznak és élnek. 

Végül a helyi kormányzat képes arra, hogy elnyerje a helyi társadalom lojalitását. Könnyebben ki tudja elégíteni 

a helyi szükségleteket és nyer támogatást a helyi társadalom felé nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos 

rendelkezésekhez, mert lehetővé teszi a választást. 

A lokalisták azonban azt is felismerték, hogy a helyhatóságok nem biztosítják mindenki számára egyenlő 

mértékben a szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférést. Stewart szerint: „A helyhatósági testület 

részben nyitott szervezet. Sok szállal kapcsolódik a társadalomhoz, ezáltal nyitottá válik. A helyhatóság azonban 

nem egyenlő mértékben nyitott mindenki felé és nem nyújt egyenlő mértékű elbánást minden igény számára‖ 

(Jones–Stewart, 1983: 135.). Ezt a helyzetet Stewart kikerülhetetlennek és legitimnek fogja föl, ami elősegíti, 

hogy a hozzáféréssel kapcsolatos döntéseket tudatosan és nyíltan hozzák meg a választott képviselők. 

A lokalisták világosan felismerték, hogy a működő helyhatósági testületek cselekvései nem mindig tükrözik a 

változó helyi szükségletek iránti felelősséget. A szervezeti intézkedések és a szolgáltatások összekapcsolása 

korlátozhatja a helyi bizottságok kapacitását. A szolgáltatásokat koordináló bizottságok dominanciája a 

döntéshozásban inkább egy szűk funkcionális elemet erősít, s kevésbé célja a közösségi igények szélesebb 

megértése. A szervezet bürokratikus hozzáállása elbátortalaníthatja a kockázatvállalást és az innovációt. Az 

országos szintű testületekben és vitákon keresztül működő szakmai és politikai befolyás, a helyi tényezők, és 

érdekek döntéshozatalból való kizárását eredményezheti. 

Azon lokalista szemléletet, mely azt feltételezte, hogy a helyhatóságok képesek hatékonyan reagálni a helyi 

társadalom igényeire az Új Jobb (New Right) irányzat kérdőjelezte meg, mely a politikai mechanizmust a 

piachoz képest alsóbbrendűnek tekinti. 

2.2. Új Jobb és a közösségi választás elmélet 

A közösségi választás elméletírói (Buchanan–Tullock, 1962; Niskanen, 1971, 1973) szerint a javak 

allokálásának és a döntések meghozásának optimális mechanizmusa a piac. A szerzők szerint a közszolgálati 

hivatalok és a képviseleti demokráciák összehasonlítása törékeny lábakon áll. Bizonyos közszféra kiadásokról 

úgy gondolják, hogy hajlamosak a túlzott növekedésre, mivel a hivatalok hajlamosak a túlszolgáltatásra. 

Niskanen szerint ez a túlszolgáltatásra való hajlam felel a képviseleti demokrácia és a közszolgálati hivatalok 

gyengeségeire. Az öncélú politikusok igyekeznek maximalizálni a rájuk adott szavazatokat, ezáltal a 

pártversengés társadalmi elvárásokat épít fel az állam által nyújtott szolgáltatásokról. A hivatalban megtehetik, 

hogy eltitkolják a döntések következményeit, a valós gazdasági és fiskális helyzetet a választók elől. 

Hajlamosak arra is, hogy a deficitet konszolidálásba csúsztassák, ami kiterjeszti a folyó állami kiadások 

költségét a következő évekre és valószínűleg az állampolgárok jövőbeni generációira is (Niskanen, 1973). 

Általánosan megfogalmazva a közösségi választás a létező demokratikus rendelkezéseket az állampolgárok 

preferenciáinak és igényeinek szegényes jósainak tekinti. A választások néhány éves periódusában ráveszik az 

embereket, hogy a kérdések egész sora felett döntsenek, pedig a piaci mechanizmusok által nyújtott választási 

lehetőségek sorával összehasonlítva erre alkalmatlanok. A hivatalnokok ezzel szemben saját jólétüket szolgálják 

azzal, hogy folyamatos költségvetés-növekedést szorgalmaznak, mely növeli létszámukat, fokozza előrejutási 

kilátásaikat. Niskanen szerint a költségvetés maximalizálása nem lezárt folyamat, hiszen a politikusok a 

hivatalnokok „felügyelete alatt‖ gyakran maguk is szimpatizálnak a költségvetés növelésének folyamatával. 

Emiatt képesek a hivatalnokok arra is, hogy hatalmukba kerítsék a politikusokat, mivel ellenőrzésük alatt 

tartanak sok olyan információhoz való hozzáférési utat, amely a szolgáltatások iránti igényeket és a már létező 

szolgáltatások költségeit tartalmazza. A helyhatóságokban domináló speciális bizottságalapú ellenőrzési 

rendszerek hajlamosak lazán venni a bürokratikus viselkedés ellenőrzését, mivel a képviselők mindenütt 

részesei a hagyományos érdekcsoportoknak vagy szövetségeknek. (Niskanen, 1973). Henney erre alapozva 

meglehetősen lebecsülő képet fest a helyhatóságokról. Következtetése szerint a helyi kormányzat „túl naggyá, 

túl távolivá, túlpolitizálttá, túl alárendeltté vált a hagyományos érdekek nyomásával szemben és túl bonyolulttá 

ahhoz, hogy megértsék az egyszerű emberek, akiket egyedül hagytak az ellenőrzésben‖ (Henney, 1984). 

Önérdekű szakemberek és szakszervezetek dominálnak a helyi kormányzatban, míg a vezetői és politikai 

kontrollok gyengék és nem hatékonyak. A fogyasztói preferenciákat ritkán veszik figyelembe, s ezzel a nem 

megfelelő szolgáltatások túlszolgáltatását eredményezik, „amelyek alacsony színvonalúak, nem felelnek meg a 

szükségleteknek, emiatt sokan drágábbnak ítélik, mint a magánszektor szolgáltatásait‖ (Pirie, 1981: 31). 
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A közösségi választás elméletírói a helyi kormányzat e káros vonásait két módon próbálják orvosolni. Egyrészt 

kiszerződéssel (contracting-out), ami azért vonzó, mert a magánszerződő felekkel nyitott verseny arra 

kényszeríti a hivatalokat, hogy több információt fedjenek fel az általuk nyújtott szolgáltatások köréből, ami 

lehetővé teszi a költséghatékonyság és az alkalmasság összehasonlításait. A kiszerződés emellett 

versenyhelyzetet teremt a „házon belül‖ nyújtók monopóliumával szemben (Dunleavy–O’Leary, 1987: 16; 

Horváth M., 2002: 27). Másrészt a működő hivatalok szétszabdalásával (fragmentation of existing 

bureaucracies), amely sok állampolgár eltérő preferenciáit megfelelőbben elégítheti ki. A kisebb egységek több 

homogén társadalmi csoportot vehetnek körül, könnyebbé téve, hogy megfeleljenek az állampolgárok 

elvárásainak (Dunleavy–O’ Leary, 1987: 21; Horváth M., 2002: 28). A nagy hivatalok javakat és 

szolgáltatásokat nyújtó monopóliumának dezintegrációja szintén kilépési lehetőséget teremt a fogyasztó 

számára, lehetőséget teremt az összehasonlításra és a választásra. 

2.3. A duális állam tézis 

A tézis eleinte a termelés/befektetés és fogyasztás politikája közötti megkülönböztetés volt (Cawson–Saunders, 

1983). A társadalmi befektetés politikák célja a javak és szolgáltatások termelésének fenntartása a gazdaságban 

a magánszektor cégei profitabilitásának támogatásával. A társadalmi fogyasztói politikák ezzel szemben 

elsősorban a populáció azon eltérő csoportjai fogyasztói szükségleteinek támogatását célozzák meg, akik 

különböző okok miatt nem tudják kielégíteni szükségleteiket a piaci vásárlásokon keresztül. A szolgáltatásoknak 

ez a kategóriája a közvetlen bevételi támogatásokat foglalja magába, mint a nyugdíj, a társadalombiztosítási 

előnyök, családi engedmények és képzési, egészségügyi és szállásügyi rendelkezések. 

Cawson és Saunders szerint a politikák eltérő típusai a termék-orientált és a fogyasztó-orientált állami 

rendelkezések köré szerveződnek. Az előbbit viszonylag zárt testületi szféra, az utóbbit pedig nyitottabb 

demokratikus vagy kompetitív szféra jellemzi. Az állami hivatalnokok a fontosabb döntéseket inkább a tőkés 

termelők kiválasztott csoportjaival, szakmai társaságokkal és szakszervezetekkel szoros egyeztetések során 

hozzák meg. Ezeknek a csoportoknak közvetlen és világos állami hozzáférést adnak, mert együttműködésük 

lényeges, ha a politikák a társadalmi befektetésekben hatékonyak akarnak lenni. A társadalmi fogyasztói 

politikák másrészt sokkal szélesebb versengő és eltérő érdekek sorát foglalják magukba. Az államhoz való 

hozzáférés nyitottabb és demokratikusabb. 

Nagy-Britanniában az állam felismerte, hogy a társadalmi befektetéseket nemzeti szinten kezelje, mivel a 

központi kormányzatot és a „kvázi-kormányzati‖ szervezeteket viszonylag könnyen elszigetelheti a szélesebb 

képviseleti nyomástól. A társadalmi fogyasztói politikákat elsősorban a helyi hatóságok művelik, akiknek 

viszonylagos átláthatósága és hozzáférhetősége fogékonyabbá teszi őket a szélesebb körű befolyásra. A helyi 

kormányzat tehát a szükségletekkel és az életminőséggel kapcsolatos rendelkezéseket hoz. Azonban a 

társadalmi fogyasztás funkciói szükségszerűen alárendelődnek a társadalmi funkcióknak, mivel az utóbbiak 

döntő fontosságúak azoknak a feltételeknek a fenntartásában, melyekben a termelés folytatódhat, ezáltal a 

konfliktusok a központi és helyi kormányzatok között kódolva vannak. A magántulajdonra orientált centrális 

szint eleve szemben áll a jóléti fogyasztásért felelős lokalitással (Horváth M., 2002: 29). 

Az elmélet bírálói szerint nagyon nehéz empirikusan különbséget tenni az elsődlegesen termelés-orientált és az 

elsődlegesen fogyasztó-orientált intervenciók között. Például az állami lakásügy nemcsak a vásárlók 

szükségleteit igyekszik kielégíteni, de a magánépítők felé is támaszt igényeket. 

2.4. A helyi állam és a társadalmi kapcsolatok 

A helyi állam két funkciót tölt be: a munkaerő reprodukcióját és egy ideológiai szerepet, melynek célja a 

társadalmi harmónia biztosítása. Ez a második szerep számos (különösen baloldali) elméletíró figyelmét keltette 

fel, mivel ellentmondásosnak és konfliktusterheltnek látták ezt a folyamatot. Duncan és Goodwin szerint a helyi 

állami tevékenységek hozzájárulnak olyan kérdések megértéséhez, hogy a társadalom hogyan és miért működik. 

A helyi államnak kettős képviseleti szerepe van. Képviseli a helyi érdekeket, ugyanakkor felelős az országosan 

meghatározott politikáknak. A domináns helyi érdekekért tesz és beszél, a központi kormányzati döntések helyi 

megvalósítójának szerepe azonban ezt korlátozza. Nemzeti szinten a nagy pénzügyi és ipari érdekek 

dominálnak. A helyi állam képviselheti a neki is megfelelő nemzeti politikákat, de olyan kérdéseket is 

képviselhet, melyek a domináns helyi érdekek elvárásait igyekeznek kielégíteni. Ez a feszültség alapot szolgáltat 

a központi-helyi konfliktusok számára (Duncan–Goodwin, 1982, 1985: 227–253). 
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Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a fenti elméletek mindegyike hozzájárult a helyi politika 

megértéséhez, de mindegyiküknek vannak korlátai és gyengeségei. A legtöbb elméleti megközelítés a helyi 

politikát viszonylag nyitottnak, plurálisnak és kompetitívnek írja le. Mind a négy szemléletmód szerint felelősek 

a helyhatóságok a helyi érdekekért, bár mind felismeri, hogy a verseny nem tökéletes és hogy a helyi 

hivatalnokokhoz és képviselőkhöz való hozzáférés nem mindenki számára egyenlően nyitott. 

A duális állam és a társadalmi kapcsolatok modellek elemzéseikben túl kevés szerepet szánnak az állami 

szervezetek és a belső „politikacsinálási‖ folyamatok jelentőségének. A közösségi választás és a lokalista 

megközelítések sokkal többre értékelik a helyi hatóságok belső dinamikáját, de mindkettő meglehetősen 

absztrakt és egyszerűsített módon bánik vele. Az előbbi a költségvetés-maximalizáló hivatalnokokat emeli ki, az 

utóbbi az általános vezetési elveket. Hogy megértsük a politikát a városházán, nemcsak a képviselők, 

pártcsoportok, különböző szakmai csoportosulások és szembenálló hivatali érdekek dinamikáját szükséges 

figyelembe vennünk, hanem úgy kell tekintenünk a helyhatóságokra, mint társadalmi struktúrákra. 

A négy elmélet közül három látta úgy, hogy a fő dilemma a helyi állam számára az a nyomás, amivel a központi 

állam felől szembesül. A lokalisták, a társadalmi kapcsolatok és a duális állam modellek mind úgy látják a helyi 

kormányzatot, mint amit a központi állam „összeroppantási‖ kísérletének közelgő veszélye fenyeget. A 

közösségi választás elméletírói számára a helyi kormányzat problémája nem annyira a központi kormánnyal 

kapcsolatos, hanem saját magával. Az Új Jobb gondolkodói szerint szükség van egy erős központi államra, 

mivel ki tudja kényszeríteni a helyi kormányzatok reformjait. A helyi kormányzat szerintük nem 

felelősségteljes, kis választást nyújt, érzékeny vásárlóhiányban szenved és túl dominánsak benne a 

szakszervezeti és alkalmazotti érdekek. 

A helyi kormányzat kötelessége, hogy mindkét fenti érvnek figyelemre méltó érvényt szerezzen. A helyi 

kormányzat dilemmája, hogy felülről (az állam felöl) folyamatos nyomásnak van kitéve, ugyanakkor nem 

várhatja el automatikusan a vásárlók és a választók elkötelezettségét és támogatását. A túléléshez a helyi 

kormányzatnak szüksége van a változásra – szolgáltatások fejlesztésére, a hozzáférés nyitására és a választás 

támogatására – de az ilyen változás egy „ellenséges környezetben‖ (ez alatt értve a kormánypolitikát, helyi 

fogyasztói, választói igényeket) rendkívül nehéz. 

Ha fenti helyi politika elméletek hazai vonatkozásait keressek, akkor szembetaláljuk magunkat azzal a 

dilemmával, hogy értelmezhetők-e ezek az elméletek a magyarországi helyi politika/közigazgatás fejlődésében? 

Magyarország sok tekintetben más utat járt be, mint a világ fejlett országai. Önálló közigazgatási 

gondolkodásról csak a kiegyezés időszakától beszélhetünk (Eötvös József 1981; Mocsáry Lajos 1988; Grünwald 

Béla 1988), amikorra a fejlett európai országokban már több közigazgatási irányzat is létezett. A 19. század 

második felében (igen erős ellenállás ellenére) lényeges reformon ment keresztül a magyar közigazgatás: a 

vármegyei közigazgatást államosították, a közigazgatási álláshelyek betöltését egyetemi végzettséghez kötötték, 

létrejött a közigazgatási bíróság, az ügyintézés, az eljárás számos kérdését szabályozták; korszerű törvények 

születtek a törvényhatóságokról – főváros, község, vármegyék (1870: XLII.tc.; 1886: XXI. tc.) –, a 

városrendezésről. Ezek a törvények lényegében lemásolták (osztrák közvetítéssel) a porosz rendszert (Kukorelli, 

1993: 266). 

Az egyoldalú német befolyás (amely részben osztrák közvetítéssel érvényesült) eredményeként Magyarországon 

a közigazgatás jogi irányzata vált egyeduralkodóvá, bár ettől az irányzattól némileg eltér Magyary Zoltán, aki a 

jogi szempontok mellett már megjelenítette (részben amerikai tapasztalatai alapján) az igazgatás gazdaságossági 

és eredményességi szempontjait is. (Csizmadia, 1976; Magyary, 1942). 

A második világháború után a szocialista rendszer kiépülésével a hierarchikus bürokráciából még a demokrácia 

kívánalmait is kispórolták az ellenőrizhetetlenség, a hatékonyság javítása érdekében (Lőrincz, 1996). Az 

önkormányzatokat (tanácsokat) olyan „tömeg‖-szervezeteknek tekintették, amelyek egyetlen rendeltetése a 

pártszervek és a lakosság közötti transzmisszió biztosítása. A szovjetrendszer átvétele a lokális politika 

intézményeinek, biztosítékrendszerének felszámolását jelentette (Horváth M., 1996: 23). Lőrincz Lajos a 

magyar közigazgatás igazi elmaradását a nemzetközi fejlődés irányaitól a második világháború utáni 

esztendőkre, különösen a negyvenes évek vége és a hetvenes évek eleje közé teszi (Lőrincz, 1988: 9.). Ez nem 

jelenti azt, hogy a közigazgatás-tudománynak ne lettek volna művelői, műhelyei, de igazi ébredésüket a ’80-as 

évek második fele „hozta‖ el. A jogi irányzat mellett (Bihari; Szamel; Ádám; Csefkó. stb.), megjelentek a 

szociológiai és társadalomtudományi irányzat képviselői is (Bőhm Antal; A. Gergely András, Gombár Csaba; 

Pálné Kovács Ilona; Wiener György stb.). 
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A demokratikus rendszerváltás után Magyarországnak is egyszerre kellett megbirkóznia az 1990 előtti 

rendszertől örökölt gazdasági válsággal, a piacgazdasági átalakulással és a demokratikus intézményrendszer 

bevezetésével, ami óriási terhet rótt az országra. Ebben a folyamatban kellett végrehajtani a közszektor 

modernizációját, ami azért volt nehezebben végrehajtható, mert nem a közszektor és a piacgazdaság 

szabályozórendszerének módosítását kellett végrehajtani (mint az általam bemutatott helyi politika elméletek is 

mutatják), hanem előbb ennek – a demokratikus alapelveknek megfelelő – megalkotása volt a feladat. Ebből a 

szempontból a közszektor reformja Magyarországon, mint ahogy Zupkó Gábor és Horváth M. Tamás jelzi két 

lépcsőben zajlik. Első lépésben a demokratikus közigazgatás megteremtéséhez szükséges intézményeket és 

törvényeket kellett megalkotni (1989-1990-es évek eleje). A közigazgatás és a jogalkotás átalakítása az elmúlt 

években felgyülemlett demokratikus deficit felszámolására törekedett, és a célszerűséget, a közszolgáltatások 

hatékony ellátását szolgáló szervezési-vezetési elemek legtöbbször kimaradtak belőle. A második lépésben 

kezdődhetett meg a közszektor hatékonyságának és a közszolgáltatások minőségének javítását célzó reformok 

megvalósítása, ami már összehasonlítható a nyugati országok közszektorára nehezedő hetvenes, nyolcvanas 

évekbeli kihívásokkal. Egyértelművé vált, hogy a társadalom igényei alapján a közszolgáltatásokkal szemben 

hasonló elvárások jelennek meg, mint korábban a fejlett országokban (Zupkó, 2002: 104; Horváth M., 2002: 

89). 

3. TELEPÜLÉSMÉRET 

A helyi önkormányzatok pártosodottságát, illetve az önszerveződő csoportok megjelenésének lehetőségét 

nagyban befolyásolja az adott település mérete, illetve az egyes országok településszerkezete. 

Európa országai településszerkezetileg meglehetősen tarka képet mutatnak. Az osztályozást nagyban könnyíti, 

ha az alapján vizsgáljuk őket, hogy a lakosság hogyan oszlik meg a különböző nagyságú települések között. Ez 

alapján feloszthatók integrált illetve dezintegrált vagy fragmentált típusokra (Pálné, 1999a: 42–48; Szente, 1996: 

589–590). 

1. táblázat: Önkormányzatok nagysága lakosság szerint Európában 
 

Ország Összes 

önkormányza

t 

Önkormányzatok aránya népesség szerint (az összes %-ában) 

1000 alatt 1001- 5000 5001- 10 000 10 001- 100 

000 
100 000 fölött 

Ausztria 2333 25,8 65,7 5,6 2,7 0,2 

Belgium 589 0,2 17,1 29 52,3 1,4 

Bulgária 255 0,0 8,2 21,9 63,6 6,3 

Csehország 6244 79,6 16,1 2,2 2,0 0,1 

Dánia 275 0,0 7,0 44,0 47,6 1,4 

Finnország 455 4,9 44,6 26,3 22,9 1,3 

Franciaország 36 551 77,1 18,1 2,5 2,2 0,1 

Görögország 5922 79,4 17,3 1,3 1,9 0,1 

Hollandia 647 0,2 11,0 27,6 58,4 2,8 

Izland 197 83,3 13,2 1,5 1,5 0,5 

Lengyelország 2880 0,0 20,1 36,9 36,5 6,5 

Luxemburg 118 51,0 41,0 5,0 3,0 0,0 

Magyarország 3109 54,3 37,1 4,2 4,1 0,3 

Málta 67 11,0 45,0 28,0 16,0 0,0 

Nagy-

Britannia 
484 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Németország 14 561 47,6 33,6 8,4 9,8 0,6 

Norvégia 439 3,9 52,4 24,4 21,6 0,7 

Olaszország 8101 23,9 49,0 14,2 12,2 0,7 

Portugália 305 0,3 8,2 25,0 59,0 7,5 
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Ország Összes 

önkormányza

t 

Önkormányzatok aránya népesség szerint (az összes %-ában) 

1000 alatt 1001- 5000 5001- 10 000 10 001- 100 

000 
100 000 fölött 

Spanyolország 8086 60,6 25,6 6,4 6,7 0,7 

Svájc 3021 59,5 31,5 5,3 3,5 0,2 

Svédország 286 0,0 3,1 19,2 73,8 3,9 

Szlovákia 2875 68,4 27,3 1,8 24,3 0,1 

Törökország 2378 0,1 0,0 79,3 17,2 3,4 

Forrás: Szente, 1996: 600.; Pfizer-Wehling, 2000: 14-15. Swianiewicz, 2001. 

Az integrált modellre jellemző, hogy az önkormányzatok legalább felének átlagosan 10 000-nél vagy még ennél 

is több lakosa van. Ebbe a csoportba tarozik Belgium, Hollandia, Dánia, Svédország, Portugália, Bulgária és 

Nagy-Britannia. 

Nagy-Britanniában a lakosságszám tekintetében nagy szóródást tapasztalunk az egyes önkormányzatok között. 

A legkisebb helyhatóság 9122, a legnagyobb 2 785 460 lakosú. A helyhatóságokon belül például Londonban a 

32 választókerület közül a legkisebben 138 620 lakos, a legnagyobban pedig 332 800 lakos található. A megyei 

körzetekben (helyhatóságok száma 296) ennél nagyobb szóródást találunk, itt a legkisebb körzet 24 060, a 

legnagyobb 421 800 lakosú, de megemlíthetjük a skót régiókat (a helyhatóságok száma 9) is, ahol a legkisebb 

98 782, a legnagyobb 2 578 314 lakosú (Stewart, 1983: 29; Byrne, 1990). 

A dezintegrált csoportba azok az önkormányzatok tartoznak, amelyekben a lakosság nagyobb része, azaz 

legalább 50%-a átlagosan 1000-nél kevesebb lakosú településen él, az önkormányzatok átlagos lakosságszáma 

1000 és 5000 közötti, illetve ahol több ezer alapfokú önkormányzat található. Ebbe a csoportba tartozik például 

Franciaország, Spanyolország, Görögország, Németország, Luxemburg, Svájc, Izland, Olaszország, Ausztria, 

Magyarország, Csehország és Szlovákia. 

Franciaországban beszélhetünk közepes nagyságú és kis településekről. A települések közül 32 000-nek a 

lakossága nem éri el a 2000 főt, 25 ezernek pedig 700 főnél kevesebb lakója van (Hunt–Chandler, 1993: 56-59). 

Méreteiket és gazdasági adottságaikat illetően a települések különböznek egymástól, mindazonáltal jogi 

szempontból teljesen egyenlők: illetékességük és hatáskörük ugyanaz. A megyék népessége 0,7-2,5 millió 

között mozog, míg a régiók területi beosztásuk alapján a megyékből tevődnek össze (általában 2-8 megyét 

foglalnak magukban), ebből következően lakosságszámuk is 0,1 és 10 millió között változik. Az önkormányzati 

rendszer fragmentáltságát illetően Magyarország, Csehország és Szlovákia is hasonló képet mutat. 

Csehországban az 1990-ben elfogadott önkormányzati törvény fektette le az új demokratikus önkormányzati 

rendszer alapjait. A kommunista rendszer összeomlását megelőző évben 4120 önkormányzat működött 

Csehszlovákiában, addig 1995-re számuk 6232-re (51 százalékos emelkedés) növekedett úgy, hogy közben 

Csehország és Szlovákia szétvált. Az emelkedés szinte folyamatosnak volt mondható: egyedül 1990-ben 1648 új 

önkormányzat alakult. Ez a fragmentációs folyamat egészen 2001-ig tartott. 1992-ben 337, 1993-ban 104 és 

1994-ben 36. Jelenleg 6249 önkormányzat található Csehországban. A 2007-es adatok szerint az összes 

önkormányzat közel 80%-ában a lakosság száma nem éri el az 1000 főt, ugyanakkor azt is jelezni kell, hogy 

ezen méretű településeken az ország lakosságának mindössze 17%-a lakik. Ezzel szemben az 559 városi 

státusszal rendelkező önkormányzatokban a lakosság 70%-a lakik. Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzatok 

átlagos lakosság száma 1653 fő volt 2004-ben (Illner, 2010a: 224–225). 

Hasonló tendenciákat figyelhetünk meg Szlovákiában is. 1989. december 31-én 2669 önkormányzat működött 

Szlovákia területén. A parlament által elfogadott önkormányzati törvény (269/1990) szintén egy nagyon 

fragmentált rendszert eredményezett. Jelenleg 2891 önkormányzat található Szlovákiában. A települések 67%-

ában (1949) nem éri el a lakosság az 1000 főt és további 28%-uk (814) is az 5000 fős népesség alatt található. 

Szlovákia teljes lakosságának 44 százaléka él 5000 főnél kisebb lélekszámú településeken. Ennek 

eredményeként a települések átlagos lakosságszáma 1900 fő körül mozog. Ezen a helyzeten kíván változtatni 

Szlovákia, nevezetesen 2004-ben elfogadtak egy Kommunális reformot, melynek javaslatában az szerepel, hogy 

a jelenlegi önkormányzatok számát 239-300 körüli szintre kellene csökkenteni, így az önkormányzatok átlagos 

népessége 18 000-22 500 főre növekedne, ami azt jelenti, hogy minden egyes településen nem lehetne a 

lakosságszám kisebb, mint 5000 fő (Klimovský, 2010: 243). 
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Ha a magyar önkormányzatokat vesszük alapul, akkor a helyhatóságok 56%-ában (1778) a lakosság nem éri el 

az 1000, és további 35,5%-ában pedig az 5000 (1117) főt. Ezzel szemben a lakosság település szerinti 

megoszlása más képet mutat. Ugyanis míg a 237 városban a magyar lakosság 64%-a, addig a 2898 községben 

„csak‖ 36%-a lakik (KSH, 2010). 

2. táblázat: Magyarországi települések népesség szerinti megoszlása, 1990-2010 
 

Települ

és típus 
Települések Népesség 

1990 2010 változás 

[% ] 
1990 2010 változás 

[% ] száma [%] száma [%] száma [%] száma [%] 

499 alatt 965 31,4 1086 34,6 12,5 269 458 2,6 284 342 2,8 5,5 

500-999 709 23,1 672 21,4 -5,2 517 670 5,0 483 718 4,8 -6,6 

1000-

1999 
647 21,1 635 20,2 -1,9 927 841 9,0 917 217 9,2 -1,1 

2000-

4999 
479 15,6 482 15,3 0,6 1 421 

841 
13,7 1 446 

430 
14,4 1,7 

5000-

9999 
130 4,2 124 3,9 -4,6 886 272 8,6 917 729 9,2 3,5 

10 000-

49 999 
120 3,9 123 3,9 2,5 2 317 

883 
22,4 2 364 

022 
23,6 2,0 

50 000-

99 999 
12 0,4 11 0,4 -8,3 785 278 7,6 712 905 7,1 -9,2 

100 000 

felett 
9 0,3 9 0,3 0,0 3 229 

021 
31,2 2 887 

961 
28,8 -10,6 

Összese

n 
3071 100 3152 100 2,6 10 354 

842 
100 10 014 

324 
100 -3,3 

Forrás: KSH, 2011 

Végül létezik egy átmeneti csoport is, melybe olyan országok sorolhatók, ahol az önkormányzatok nagyobb 

része átlagosan 1000-10 000 lakosú és az önkormányzatok száma 500 és 2500 között van. Itt említhető 

Norvégia, Finnország, Törökország és Lengyelország. 

A számok hátterében különböző elvek és értékek állnak. A latin országok az önszabályozó történelmi 

közösségeket tekintik önkormányzati struktúrájuk alapjának, melyet készek megőrizni, mint életmódjuk alapját. 

Ezt igazolni látszik az az elv is, ami a lehető legnagyobb felelősséget ruházza az egyénre, a családra és a tanult 

polgárokra az önkormányzás területén. Alan Norton szerint a brit önkormányzat a 19. század végén ezt az alapot 

vesztette el, amikor a parlament – hatásos eszközt keresvén az önkormányzati rendszeren belül – az 

infrastrukturális és egyéb szolgáltatások fejlesztésére olyan nagy körzeteket állított fel, amelyek átvették a 

kisebb egyházközösségi és ad hoc hatóságok felelősségét. A 20. század folyamán az 1970-es évekig többször 

megszilárdították ezt a struktúrát, ami végül egy olyan rendszer kialakulásához vezetett, ahol optimálisnak a 

legalább 80 000 lakosból álló települési egység számított (Norton, 1995). 

3. táblázat: Az önkormányzatok száma Európában 1950-ben és 2006-ben 
 

Ország 1950 1992 2006 

Ausztria 3999 2333 2359 

Belgium 2669 589 589 

Bulgária (1949) 2178 (1991) 255 264 

Csehország - (1999) 6244 6249 

Dánia 1387 275 272 

Finnország 547 455 445 

Franciaország 38 814 36 763 36 612 
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Ország 1950 1992 2006 

Görögország 5959 5922 900 

Hollandia 1015 647 458 

Izland 229 197 -14 

Lengyelország - 2476 2489 

Luxemburg 127 118 118 

Magyarország 3032 3109 3145 

Egyesült Királyság 2028 484 387 

Németország 24 272 14 561 12 504 

Norvégia 744 439 430 

Olaszország 7781 8101 8103 

Portugália 303 305 308 

Spanyolország 9214 8086 8109 

Svájc 3097 3021 -2,5 

Svédország 2281 286 290 

Szlovákia n.a. (1997) 2875 2879 

Törökország n.a. 2387 - 

Forrás: Szente, 1996: 601.; Norton, 1994: 40–41; Swianiewicz, 2001. 

Az elmúlt időszakban Nagy-Britannián kívül számos európai ország is közigazgatási reformot hajtott végre, a 

reformtörekvések fő mozgatórugói a következőkben foglalhatók össze: 

• a bővülő gazdasági szükségletek kielégítésének hatékonysága és eredményességének növelése, 

• közkiadások csökkentése, 

• hatékony közigazgatás iránti igény (szakemberszükséglet kielégítése, a szolgáltatások „költség-hozam‖ 

elvének érvényesítése), 

• szolgáltató és polgári közigazgatás iránti lakossági igény kielégítése, 

• decentralizáció elvének alkalmazása. 

A közigazgatási reform azonban az európai országokban különféleképpen valósult meg. 

4. táblázat: Szubnacionális kormányzatok szerkezete Európában, 2007 
 

Ország népessége (millió lakos) Helyhatóságok száma Önkormányzato

k átlagos 

népessége 
1. szint 2. szint 3. szint 

Brit szigetek           

Egyesült 

Királyság 
61,6 434 35 3 142 015 

Írország 4,5 114     39 035 

Rajna menti 

államok 
          

Belgium 10,8 589 10 6 18 251 

Hollandia 16,5 443 12   37 214 

Luxemburg 0,5 116     4 254 

Németország 82,0 12 312 323 16 6 660 

Ausztria 8,4 2357 9   3 545 
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Ország népessége (millió lakos) Helyhatóságok száma Önkormányzato

k átlagos 

népessége 
1. szint 2. szint 3. szint 

Svájc 7,7 2740 26   2 811 

Északi államok           

Dánia 5,5 98 5   56239 

Finnország 5,3 416 2   12 804 

Svédország 9,3 290 20   31 918 

Norvégia 4,8 430 18   11 161 

Dél-európai 

államok 
          

Franciaország 64,4 36 683 100 26 1 754 

Olaszország 60,0 8 101 103 20 7 412 

Spanyolország 45,8 8 111 50 17 5 650 

Portugália 10,6 4 251 308 2 2 518 

Görögország 11,3 1 034 50   10 890 

Málta 0,4 68     6 082 

Ciprus 0,8 524     1 521 

Új Demokráciák           

Lengyelország 38,1 2 478 314 16 15 390 

Csehország 10,5 6 249 14   1 675 

Magyarország 10,0 3 175 19+Bp   3 159 

Szlovákia 5,4 2 891 8   1 872 

Észtország 1,3 227     5 905 

Lettország 2,3 527 26   4 291 

Litvánia 3,3 60     55 831 

Szlovénia 2,0 210     9 678 

Bulgária 7,6 264     28 813 

Románia 21,5 3 173 42   6 775 

Összesen 512,2 98 365 1494 106  

Átlag 17,7 3 392     5 207 

Megjegyzés: Az 1. szint a települési önkormányzatok, a 2. és a 3. szint a területi önkormányzatokat jelöli 

Forrás: Loughlin–Hendrix–Lindsröm, 2010:743 

Az északi és néhány nyugat-európai állam a reformok kezdeti szakaszában (az 1950-1960-as években) inkább 

az igazgatási-szolgáltatási hatékonyság elvét állította előtérbe. Ezekben az országokban az alacsony számú, de 

nagy területtel és jelentős népességgel, továbbá komoly hatáskörökkel és pénzügyi forrásokkal rendelkező helyi 

önkormányzatokra épülő közigazgatási modell jött létre. Ebbe a típusba sorolható Svédország, Norvégia, Nagy-

Britannia, Hollandia, Németország, Belgium, Ausztria. 

Svédországban például első lépésben az önkormányzatok számát 2498-ról 1037-re csökkentették, úgy hogy ezen 

belül a 2281 falusi önkormányzatból 816-ot szerveztek, melyek központjául a leggyorsabban fejlődő községeket 

jelölték ki. A reform második lépcsőjeként megszüntették a falusi, mezővárosi és városi önkormányzatokat, és 

helyükbe egy új, egységes kategóriát alakítottak ki (kommunt). Ez már egy olyan egység volt melyben az 

érintett települések lélekszáma elérte a 8000 főt. Az 1962-1974 között lezajlott reformhullám eredményeként a 

helyi önkormányzatok száma 1037-ről 286-ra csökkent, miközben az 5000 főnél kisebb önkormányzatok 

gyakorlatilag megszűntek (bár még 9 található) (Jones, 1993: 120–122). Svédországban a reformok 

következtében a helyi önkormányzatok képessé váltak olyan közszolgáltatások nyújtására, amelyeket korábban 
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a középszint látott el. Így a területi önkormányzatokra (23 megye) háruló feladatok nagyságrendekkel 

csökkentek. 

A reformok tekintetében Nagy-Britannia jelentős mértékben különbözik az európai mintáktól. Az újjászervezés 

új területeket hozott létre. A népesség ugyan eleme volt a területek megállapításának, de nem az egyetlen elem. 

A megyék és a nagyvárosi körzetek határait az 1972 es Önkormányzati Törvényben fektették le, míg a megyei 

közigazgatási kerületek határait Anglia és Wales két Önkormányzati Határ Bizottsága fektette le. Angliában és 

Walesben a községi igazgatás három szintje létezik. Az önkormányzatok alapszintjét a 296 nem nagyvárosi 

kerület képezi. Középszinten a county-k (grófságok) találhatók, melyek kerületekre (districts) oszlanak (45). 

London különleges helyet foglal el a maga 32 törvényhatóságával (borough). Ezen kívül még 36 nagyvárosi 

kerület található. A szerkezet összetettségét jelzi, hogy a többnyire két szintre berendezkedett Anglia helyi 

önkormányzati rendszere több mint 8000 egyházmegyei önkormányzattal (Parish Council) is kiegészül. 

A reformnak köszönhetően Angliában a 2028 önkormányzati egységből 484 új közigazgatási egység jött létre. A 

helyi önkormányzatok összevonásával párhuzamosan jelentős mértékben csökkentették a középszintű 

önkormányzatok számát (Byrne, 1986: 39–46), ami nem csak Angliában figyelhető meg, hanem 

Németországban is, ahol a 425 járásból 235-öt szerveztek. Ezt a modellt tehát a kisszámú, de jelentős 

lélekszámmal rendelkező, illetve jelentős közfeladatokat ellátó, és jó pénzügyi pozíciókkal rendelkező „erős‖ 

helyi önkormányzatok, valamint relatíve „gyenge‖ önkormányzati középszint jellemzi (Torma, 2002: 516). 

Dél-Európa országaiban a reformok más irányt mutatnak. Ezekben az országokban az 1950-es évektől zajló (az 

északi országokhoz hasonló) önkormányzati összevonások jóval kisebb méretet öltöttek. Egy főhatóság 

minimális közössége ezekben az országokban általában akkora volt, mint amekkora egy általános iskola 

működtetéséhez szükséges, ami általánosan hét és tizenkétezer lakos közé becsülhető. Azokon a helyeken 

viszont, ahol jelentős összevonásokra került sor, olyan eszközöket vezettek be, hogy az érintett lakosság 

„veszteségei‖ minimálisak legyenek – ezt mindenekelőtt a főhatóságokon belüli alsóbb törvényhatóságok 

felállításával érték el (pl. Észak-Németország, Olaszország), továbbá a választott képviselők számának 

megduplázásával (a teljes jogú tagokkal együtt helyettes tagokat is választanak, pl. Dánia, Svédország). Ebbe a 

típusba Franciaország, Ausztria, Svájc, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Görögország, Csehország, 

Magyarország, Szlovákia és Németország néhány (déli) tartománya tartozik. 

Franciaországban, az 1982-ben elfogadott decentarilizációs törvények következtében az állam alapvető 

változásokon ment keresztül. Bár továbbra is megmaradt a nagyszámú (36 000) alapszintű önkormányzat, 

azonban 96 megyei és 22 regionális önkormányzat, valamint 19 000 társulás teszi életképesebbé (Hunt–

Chandler, 1993: 54–59). A francia megyék státusza 1982-től az önkormányzatiság irányában erősödött. Ettől 

kezdve kettős funkcióval bírnak: egyrészt állami feladatokat megvalósító dekoncentrált szervek, ugyanakkor 

decentralizált, önkormányzati egységek. A közvetlenül megválasztott tanács tagjai sorából választja meg a 

tanács elnökét, aki a megyei végrehajtó hatalom feje. Így a prefektus korábbi egyesített funkciója megszűnt és a 

tanács választott elnöke játszik kulcsszerepet a megyei politika alakításában. 

Spanyolországban, az 1985-ben elfogadott önkormányzati törvény hozta létre a közigazgatás új struktúráit, 

melyben az állam alatt 17 autonóm közösség (régió) helyezkedik el. A következő szintet a tartományok adják, 

melyek száma 43. Végül legalsó szinten a több mint 8000 municipiális önkormányzat található, melyek 

hatáskörüket tekintve településméret szerint tovább differenciálhatók. A községi önkormányzatot négyévente 

választják, amely tagjai közül választja meg polgármesterét. A spanyol községek autonómiája nem utolsósorban 

abban mutatkozik meg, hogy helyi téren teljes hatáskörrel rendelkeznek. A feladatokat a községi igazgatásról 

szóló kerettörvény átfogó és részletes felsorolásban, saját és átruházott feladatokra osztja. A kerettörvény 

mindenekelőtt azokat a feladatokat sorolja fel, amelyek minden község számára kötelezőek, s aztán további 

feladatokat ír elő, amelyeket az 5000-nél, 20 000-nél vagy 50 000-nél több lakosú községeknek kell ellátniuk. A 

tartományi gyűlés abban különbözik a községektől, hogy tagjait a községi tanács és nem a nép választja (Dezső, 

1994: 57–59). 

Olaszország nagy hasonlóságot mutat Spanyolországgal. Leginkább a regionális szint fejlődése változtatta meg 

a korábbi, erősen centralizált struktúrát. A regionális szint kialakítása mellett megmaradtak a hagyományos 

önkormányzati-igazgatási egységek: a tartományok és a községek. A 8074 község (commune) a helyi 

önkormányzatok alapvető egysége, bár jelentős nagyságrendbeli különbségek mutathatók ki közöttük. Főleg 

Észak-Olaszországban van sok alacsony lakosságszámú település. A középszinten (az 1990-es években 

végrehajtott reformok következtében) 94 tartomány (provincia) található, melyek a helyi önkormányzatok 

koordinálásával és a közvetlen állami akarat érvényesítésével vannak megbízva, önkormányzati szerepük ebből 

kifolyólag csak másodlagos. Legfelső szinten 20 speciális státussal felruházott régió található. A régiók 

hatáskörébe kiterjedt adminisztratív és politikai feladatok tartoznak (pl. jóléti intézmények, kórház, egészségügy 
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stb.). A regionális tanácsot öt évre választják a képviselőházi választásokhoz hasonlóan listás, arányos 

rendszerben. A régiókat – a tartományi beosztást alapul véve – többmandátumos választókerületekre osztják 

(Spence, 1993: 74–81). 

Portugália az 1976-ban elfogadott új alkotmányban garantálja a helyi autonómiát. A helyi önkormányzati 

egységek három típusa található meg a kontinensen: a községek, a municípiumok és a közigazgatási régiók. A 

legalsó szinten 275 municípium (a szigeteken lévőkkel együtt 305) található, melyek több mint 4000 községet 

foglalnak magukban. A municípiumok lényegében változatlanul őrzik a múlt századi reform során kialakított 

területeket, határaikat. A községek – amelyek önkormányzattal rendelkeznek, általában kis egységek, rendkívül 

korlátozott funkcióval, forrásokkal – erősen függenek az adott municípiumtól. Csak olyan feladatokat tudnak 

végrehajtani, amelyeket pénzügyileg és technikailag a municípiumok támogatnak. A régiók (számuk 2) részt 

vesznek az adott régió gazdasági tervének kidolgozásában és végrehajtásában, ellátják a municípiumok 

tevékenységét koordináló és támogató feladatokat, valamint a közszolgáltatások irányítását (Dezső, 1994: 55–

57). 

A fenti példák azt mutatják, hogy erre a modellre a nagyszámú, de csekély lélekszámmal rendelkező 

„aprófalvas‖ és hatáskörüket tekintve „gyenge‖ települési önkormányzatok jellemzőek, melyet jelentős 

hatáskörrel bíró önkormányzati középszint egészít ki. 

Kelet-Európa országai (kivéve Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát) a fenti két típustól eltérő modellt 

hoztak létre. Önkormányzataikat a települési széttagoltság jellemzi, ami alapjaiban a francia modellhez 

hasonlítható, azonban eltérnek abban, hogy nem épült ki a jelentős hatáskörrel bíró területi szintű közigazgatás 

rendszere. Szlovákiában, Lettországban, Litvániában regionális szint nem létezik, a Magyarországon létrehozott 

statisztikai régiók pedig csak papíron léteznek. 

Csehországban, Az 1990-ben elfogadott önkormányzati törvény lett a települési önkormányzatok alapokmánya. 

A törvény értelmében a 6590 önkormányzat önállóan működik az őket érintő gazdasági, szociális és kulturális 

ügyekben. A régiók (krajok) nemzeti bizottságait 1991-ben oszlatták fel. Ezzel szemben az 1960-ban kialakított 

járásokat, melyek száma nem érte el a negyvenet átszervezték kisebb körzetekre (ún obvody), 1996-ra számuk 

elérte 121-et. Az 1996. június 27-én megválasztott kormány rendeletben deklarálta a regionális autonómia 

szükségességét. Csehország történetében először 1996-ban hoztak létre a régiók, a városok és a települési 

önkormányzatok ügyeiben illetékes Helyi (Területi) Fejlesztési Minisztériumot (Falkenstein, 2000: 36). A 

parlament 1997. október 23-án a magasabb szintű területi egységekről törvényt fogadott el, egyidejűleg 

módosította a Cseh Nemzeti Tanács alkotmányos törvényét, valamint a Cseh Köztársaság alkotmányát. A 2000. 

január 1-jén hatályba lépő törvény szerint a Cseh Köztársaságban 14 régiót (kraj) hoztak létre, a régiók 76 

kerületre tagolódtak, amelybe 6249 önkormányzat tartozik (Illner, 2010b: 510). A régiók átlagos népessége 

800.000 fő, ami kisebb, mint az EU NUTS II régió lakosságszáma. 

Lengyelországban, A helyi önkormányzati szintet 1990-ben állították vissza. Jelenleg, mint egy 2478 helyi 

önkormányzat (gmina) található. A helyi önkormányzati szint viszonylag nagy, átlagos népessége közel 16 000 

fő. A járások alkotják az önkormányzati rendszer második szintjét jelenleg 315 járás (powiat) és 65 járási jogú 

város található (Borsa, 2000: 52). Végül az 1998-ban indult közigazgatási reform keretében 16 regionális 

önkormányzatot hoztak létre (województwo). Regionális szint duális szerkezetű, egyrészt van egy választott 

önkormányzata, másrészt van a miniszterelnök által kinevezett kormányzó (wojewoda) és annak saját 

adminisztratív apparátusa. Azonban a régiók és az önkormányzati adminisztrációk funkciói világosan 

elkülönülnek, közöttük nincs hierarchikus függőség (Swianiewicz, 2010b: 484). A régiók kialakítása 

Lengyelország eltérő történelmi, társadalmi, politikai és gazdasági különbségeit tükrözi. Lengyelország déli 

része (Galícia), amely egykor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott, amely erős kulturális és demokratikus 

hagyományokkal, jobboldali politikai dominanciával rendelkező terület volt. Gazdasági fejlettségét tekintve 

azonban gyengén fejlett terület, ahonnan a szegény falusi népesség nagy számban vándorolt ki (főleg az USA-

ba), aminek hatása ma is jól látható. A másik déli terület Szilézia, amely felváltva hol Lengyelországhoz, hol 

Németországhoz tartozott. Egykor fejlett gazdasággal (ma inkább hanyatlik ez a terület) rendelkezett, főleg a 

szénbányászatnak és acéliparnak köszönhetően. Ez a terület erős kulturális és családi hagyományokkal 

jellemezhető. Politikailag megosztott, éppúgy megtalálhatók a jobboldali (főleg az őshonos lakosság között), 

mint a baloldali eszmékkel szimpatizálók (főleg a II. világháború után idetelepítettek között). 

Lengyelország nyugati fele (Wielkopolska) gazdaságilag jól fejlett terület, fejlett gazdasági 

intézményrendszerrel, amely egykor porosz felügyelet alá tartozott, a lakosság politikai ízlése a politikai 

centrumtól kissé jobbra található. A harmadik nagyobb terület az egykori Lengyel Hercegség területe 

(Lengyelország középső része), ez a terület korábban Oroszország fennhatósága alá tartozott, gyenge gazdasági 

fejlettség és hiányos demokratikus hagyományok (elsősorban baloldali beállítottság) jellemzők erre a területre. 
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Gazdaságilag kizárólag a külföldi tőkebefektetésektől és a zsidó pénzügyi oligarchiáktól függött, melyekkel az 

orosz birodalom hatóságai is szorosan együttműködtek (Okraszewska–Kwiatkowski, 2002: 188). 

Szlovákia önkormányzatainak száma 1989 és 1991 között 2669 és 2834 között mozgott. Szlovákia különválása 

után (és számos vita eredményeként) 1996-ban létrejött az ország új közigazgatási szerkezete. Ennek 

eredményeként Szlovákiát 8 régióra (kraj) és 79 járásra (okres) osztották. 2002-ig a közigazgatás első szintjét a 

2883 önkormányzat alkotta, amelynek többségét nagyon kis lakosságszámú település alkotta. 2001 és 2005 

között meghirdetett közigazgatási reform kulcsa a decentralizáció volt. A 2001-ben elfogadott regionális 

önkormányzatokról szóló törvény hozta létre lényegében a közigazgatás második szintjét azzal, hogy közel 400 

állami feladat került át önkormányzati, illetve regionális hatáskörbe, melynek eredményeként jelentősen javult a 

központi adminisztráció hatékonysága (Čapková, 2010: 536). 

Bulgária egységes unitárius állam, ennek megfelelően nincs területi autonómia engedélyezve. Bulgária 

lényegében az állami szint alatt csupán a települési önkormányzatok és megyék találhatók. A legalsó szinten 

264 önkormányzat található (obshtina), melyek átlagos lakosságszáma 1200 és 1300 fő között mozog. 1999-ben 

a településeket 28 megye (oblast) vonták össze, ami a NUTS rendszer szerint NUTS 3 kategóriának felel meg 

ennek átlagos lakosságszáma 1,2 millió fő körül mozog. (Nikolova, 2010: 669). Ezt követően született meg 

1999-ben a bolgár regionális fejlesztési törvény, amely 6 ún. nevezett tervezési régiót hozott létre. A régiókat 

hosszútávra fogadták el. Bár nincs önálló szervezeti adminisztrációs szerkezetük, a régiót alkotó megyék közötti 

kapcsolattartás lehetőségei adottak. A régiók területi mérete viszonylag kiegyensúlyozott (átlagos területük 18 

485 km2), csupán két kivétel van, az északnyugati régió az átlagos terület 57%-át, a közép-déli régió pedig 

149%-át teszi ki. A népességszámot tekintve a régiók közötti különbségek már nagyobbak. A délnyugati és a 

közép-déli régiók nagyvárosai (Szófia és Plovdiv) e két régió népességszámát jelentősen megemelik (Geshev, 

2000: 80). 

Románia közigazgatási szerkezete nagyban hasonlít a bolgárokéhoz. Az 1991-ben elfogadott alkotmány 

intézményesíti a jelenlegi önkormányzati szerkezet, amely két szintet foglal magába: a megyéket és a helyi 

szintet. Így jelenleg 42 megye és 3176 települési önkormányzat található Romániában. A legalsó szintet a vidéki 

kommunák (comună)1 , a városok (oraş)2 és a municipiumok3 (municipiu) alkotják. A második szintet 

Bukaresttel együtt 42 megye (judeţ) képezi., azonban méretüket tekintve túl kicsik ahhoz, hogy területfejlesztési 

célokat fogalmazhassanak és valósíthassanak meg. Az összes önkormányzati egységnek választott tanácsa és 

polgármestere van (Dobre, 2010: 695). Az 1997-ben elfogadott területfejlesztési koncepció (az ún. Zöld Könyv) 

javaslatot tett arra, hogy a különböző társadalmi-gazdasági szerkezetű megyékből önkéntes alapon fejlesztési 

régiók szerveződjenek. Ennek eredményeként nyolc fejlesztési régiót alakítottak ki (4-6 megye egyesülésével). 

Ezek létrehozását a megyei tanácsok szerződésben rögzítették (Pascariu, 2000: 62). 

Magyarország az 1990-es önkormányzati törvény vitája során az „egy település egy önkormányzat‖ elve mellett 

kötelezte el magát, így a történelmi tradíciókkal rendelkező megye, mint önkormányzat is veszélybe került. 

Ennek eredményeként 3070 önkormányzat jött létre. 

Az önkormányzati törvényjavaslat az önkormányzati megye mellett foglalt állást. Az önkormányzati megye 

kapcsán az MSZP, SZDSZ, FIDESZ attól tartott, hogy az olyan típusú feladatok, mint például a középszintű 

intézmények fenntartása, a települési érdekek képviseletének ellátása és a területfejlesztési felzárkóztató politika 

ellátása lehetővé teszi a redisztributív tevékenység egyes elemeinek a visszacsempészését (Mellors–Soós, 1996: 

50). Ezt jól mutatja az is, hogy a FIDESZ és az SZDSZ a törvény általános vitája során 1990. július 3-án olyan 

előterjesztést tett, amelyben javasolták, hogy az önkormányzatokat érintő valamennyi szabályt kétharmados 

többséggel kell elfogadni, valamint a megyére nem ruházhatók olyan jogosítványok, amelyek korlátozhatják a 

helyi önkormányzatok jogait, önállóságát. Ezek után az SZDSZ 1990. július 9-én egy komplett ellenjavaslatot 

nyújtott be, mely a kormányéhoz képest abban jelentett újat, hogy a régi típusú vármegyerendszer helyére egy 

modernebb ún. társulásos megye rendszerét állította volna, amely a körzeti intézmények közös fenntartására 

létrehozandó, és minden irányban szabad csatlakozást engedélyező rendszert valósított volna meg. 

Az MSZP mind a társulásos megye, mind a közigazgatási megye koncepcióját elfogadhatónak tartotta, ezzel 

szemben a FIDESZ a megyék önkormányzati szerepének teljes felszámolását támogatta (Mellors–Soós, 1996: 

50). 

Az elfogadott törvény logikája abból indult ki, hogy lehetőség szerint minden feladatot települési szinten kell 

ellátni, és a megye csak akkor léphet a feladatellátás rendszerébe, ha a települési szint erre nem vállalkozik vagy 

                                                           
1Számuk 2856. 
2Számuk 217. 
3Számuk 103. 
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nem alkalmas. A megyei tanácsoktól elvont faladatok és hatáskörök részben lefelé (települési önkormányzatok), 

részben felfelé (dekoncentrált szervek) csúsztak, ami azt eredményezte, hogy a megyék részesedése a 

hatalomból a törvényhozó és a települési önkormányzatok önkéntes „nagyvonalúságára‖ lett bízva (Pálné, 1997; 

Csefkó, 1997; Ivancsics, 1994; Fogarasi, 2000). A központosított tanácsi rendszerhez képest széles hatáskörű, 

függelmi viszonyokat nélkülöző önkormányzati rendszert vezetett be. 

A végső törvényszöveg egy többszintű kompromisszum eredményeként jöhetett létre, s ezek a 

kompromisszumos megoldások jelennek meg a törvényben. A kompromisszum megszületésében mindenképpen 

szerepet játszott az a tény, hogy ha a parlamenti pártok nem tudnak megállapodni az új önkormányzati 

törvényben, akkor a rendszerváltást a régi tanácstörvény alapján kell kiteljesíteni, ezt viszont a parlamenti 

pártok (különösen a kormányzó pártok) nem akarták. Politikai kompromisszum jött létre a vármegye helyébe 

lépő és szűkebb szerepkörrel (maradékelvű feladatrendszer – Pálné, 1999: 140) rendelkező megyei 

önkormányzat, valamint a főispán helyébe lépő – azóta megszüntetett – köztársasági megbízott kérdésében. 

Ugyancsak kompromisszumként értékelhetjük a közgyűlések föderatív alapon (közvetett választások, elektorok 

útján) történő megválasztását is. Mindez azt eredményezte, hogy egy politikai-közjogi értelemben súlytalan és a 

közvetett választás révén gyenge politikai legitimitással, érdekérvényesítő képességgel rendelkező megye jött 

létre. A középszint és a területi önkormányzatok kérdése vonatkozásában számos reform és kormány elképzelés 

született (Kádár, 2006: 302–309). 1990-1994 közötti időszakban a kormányprogram még azt tartalmazta, hogy a 

közigazgatás meghatározó elemi az önkormányzatok lesznek. Az 1994-ben kormányra kerülők az 

önkormányzati szabályozás hiányosságait pótlandóan legfontosabb célnak az alkotmányos biztosítékok, 

választójogi reformok, a polgármesterek, jegyzők jogállásának körülbástyázását, a közigazgatás szakmai 

színvonalának emelését, a középszintű önkormányzat és igazgatás helyzetének rendezését és a gazdálkodással 

kapcsolatos hatékonyságnövelést tűzték ki célul Az Ötv. módosításával a megyei önkormányzatok szerepe 

erősödhetett, de politikai konszenzus híján csupán minimális – nem alapvető – korrekciók születtek. A területi 

államigazgatás integrálásában a kezdeti elképzelésekhez képest viszonylag szerény eredmények születtek, 

elsősorban az ágazati tárcák sikeres ellenállása miatt. Létrejöttek viszont a kormány területi hivatalaiként 

működő megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok elődjénél szélesebb körű rendeltetéssel (törvényességi 

felügyelet, államigazgatási koordináció, ellenőrzés, továbbképzés). 1998-2002 közötti időszakban irányadóként 

szolgáló kormányprogram már utalt a régiók új szerepkörének kialakítására (önszerveződésen alapuló régiók), 

az állam és az önkormányzatok közötti ésszerűbb feladatmegosztásra és a kapcsolódó finanszírozási rendszer 

kialakítására, valamint a társulásokban rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználására. A feladatok különösen a 

területi szintre vonatkozó részeinek végrehajtására nem került sor. A 2002-ben kormányra kerülő pártok 

kormányprogramjában hármas célkitűzést nevesített: a települési önkormányzati autonómia megerősítését, a 

kistérségek önkormányzatok társulásával való kialakítását és a regionális közigazgatás (benne választott 

regionális önkormányzatok és regionális közigazgatási hivatalok) létrehozását. A reformmal párhuzamosan 

radikálisan csökkenteni kívánták a központi kormányzat dekoncentrált szerveinek számát és körét. 2005-ig szóló 

feladatokat a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjáról szóló 1113/2003. (XI. 11.) Korm 

határozat tűzte ki. A program a közigazgatás alábbi alrendszereit érintő pilléreken nyugszik: 

A közszolgáltatások és a közigazgatás területi rendszerének korszerűsítése, azon belül 

• a kistérség intézményesítése és a kistérségi modellprogramok felkarolása 

• a régió megerősítése 

• az önkormányzati finanszírozási rendszer átalakítása 

• területfejlesztés modernizációja 

• a szolgáltatató állam kiépülése, azon belül 

• az elektronikus kormányzás kialakítása 

• a közigazgatási hatósági eljárás újraszabályozása (Kádár, 2006: 307). 

A területi államigazgatás hatékony, áttekinthető és költségtakarékosan működő rendjének a kialakítása 

érdekében hozta a regionális és kistérségi szervezést igénylő államigazgatási feladat- és hatáskörök, valamint a 

területi államigazgatási szervek átalakítására vonatkozó intézkedésekről szóló 1075/2004.Korm határozatot. 

Ugyanakkor 2004 nyarára, azaz a kormányzati periódus felére lényegében bele sem kezdett a kormányzat a 

kormányprogramban beígért modernizációs program megvalósításába. A 2004-ben történt kormányfő váltás 

után meghirdetett módosított kormányprogram 2006-ig csupán a közigazgatás gyökeres átalakításának 
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előkészítést jelölte meg célként, azaz lényegében kihátrált a 2002-ben meghirdetet kormányprogram elfogadott 

céljaiból. 

Mindezen folyamatok eredményét a következőképp lehetne összegezni. Magyarországon a legfontosabb 

döntéseket a nemzeti szintű szervek – parlament és a kormány – hozzák, de a rendszerváltás óta nem került sor 

olyan más európai unitárius országokban4 végbemenő ún. devolúciós folyamatokra, amelyek az unitárius 

szerkezeten belül adtak volna jelentősebb, alkotmányban is nevesített jogokat a nemzet alatti szinteknek (Soós–

Kákai, 2010: 532). Ugyanakkor kiépült és fokozatosan erősödött a területi önigazgatás középszintű 

intézményrendszere (megyei közgyűlések, területfejlesztési tanácsok), de a „regionalizmus‖ szintjét nem érte el. 

Ezek alapján Magyarország területe NUTS 1-es szinten három országrészre oszlik. A NUTS 2 hét 

tervezésstatisztikai régióból áll, NUTS 3-as szint (a legalacsonyabb) pedig a megyéknek és Budapestnek felel 

meg. 

Ennek oka, hogy Magyarországon az önkormányzati decentralizációnak, úgy a regionalizmusnak sem voltak 

hagyományai. Nem csak az 1950–1990 közötti államszocialista időszakot jellemezte az erős centralizáció, 

hanem a korábbi államfejlődési periódusok többségét is. Mivel napjainkra a régiónak sem szervezeti, sem 

érdemi feladatköre nincs, így a térségi problémák „kereteként‖ évszázados hagyomány szerint továbbra is a 

megye határozható meg. A megye olyan térségi egység a hazai regionális politikában, amely hosszú évtizedekre, 

évszázadokra visszanyúló tradíciókkal, területi identitással, közjogi tartalommal bírt (Soós–Kákai, 2010: 532). 

A megyerendszerről 1989-től folytatott szakmai-politikai viták – elsősorban a középszint közigazgatási 

szerepéről, valamint a feladatok és források a megye és a települési önkormányzatok közötti megosztásáról – azt 

eredményezték, hogy a megye helye elbizonytalanodott, s mellette újabb térkategóriák jelentek meg döntési, 

mozgási keretként.5 

A megye már nem a legfontosabb döntéshozó és irányító színtere a térségi politikának, hanem mellérendelt 

partnere a települési önkormányzatoknak. Mindezek a változások együttesen eredményezték a megyei 

önkormányzatoknál tapasztalható nagyfokú identitásválságot. 

Összességében tehát Magyarország területileg mind horizontálisan, mind vertikálisan rendkívül tagolt. A 

vertikális tagoltságot a nagyszámú települési önkormányzat, a horizontális tagoltságot a négy területi szint – 

település, kistérség, megye, régió – elválása okozza (Körösényi–Tóth–Török, 2007). 

A fenti példák alapján megállapíthatjuk, hogy a megyei szint tekintetében jelentős eltérések találhatók, míg 

Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban6 a megyei szintek nem választott szerveződések és jelentős a 

központi kormányzattól való függésük, addig Magyarországon politikai legitimitását tekintve „erős‖, hatáskörét 

tekintve pedig „gyenge‖ (főleg intézményfenntartó) megyei szint jött létre. (Swianiewicz, 2001; Coulson, 1995: 

1–23). 

A fenti reformok egyben azt is jelentették, hogy a választott képviselők száma és ezzel a lakossággal fenntartott 

kapcsolatuk is országonként változott. Angliában például a reorganizáció után 1085, Skóciában 450, Walesben 

704 fővel kevesebb képviselőt választhattak meg a választópolgárok, ami azt eredményezte, hogy Angliában 

2605, Dániában 1084, Svédországban 270, Németországban 400 (a korábbi 200-al szemben) Lengyelországban 

1389 lakos jut egy választott helyi képviselőre (Coxall–Robins, 1998: 370–371; Norton, 1994; Okraszewska–

Kwiatkowski, 2002). Ezzel szemben azokban az országokban, ahol fennmaradt az elaprózott (dezintegrált) 

önkormányzati szerkezet ott kevesebb választott képviselő jut egy lakosra. Például Franciaországban 116, 

Magyarországon7 286 lakos jut egy választott helyi képviselőre (Coxall–Robins, 1998: 370–371; Soós–Kálmán, 

2002: 58). 

Ezek után feltehetjük azt a kérdést, hogy a településméret és a közigazgatás-szerkezet lokális szinten miként 

befolyásolja a pártok és civil szervezetek jelenlétét, vagy hiányát? 

A településméret és a településtípus nem csak az intézményrendszer különbözőségeit magyarázza, hanem a 

társadalmi kapcsolat eltérő formáit, valamint a pártok és egyéb szerveződések kialakulását is nagymértékben 

befolyásolja. Ferdinand Tönnies szerint jelentős különbségek mutathatók ki a falusi és városi életmód között. A 

                                                           
4Ami annyit jelent, hogy az állam területe egységes központi irányítás alatt áll, a központi kormányzat törvényhozó hatalma nem oszlik meg 
tagállami kormányzatokkal. Az unitárius államon belül további csoportosítások tehetők úgy, mint klasszikus unitárus állam, devolúciós és 

regionalizált unitárius államok (Bullman, 1997). Példaként említhetők Görögország, Portugália és Belgium utóbbi évtizedben való 

alkotmányfejlődése. 
5Példaként említhetjük az egyre erőteljesebben terjeszkedő regionális közigazgatást, valamint a kistérségi és területfejlesztési 

intézményrendszer „lopakodó‖ terjeszkedését. 
6Lengyelországban napjainkban már választott szerveződésekként működnek. 
7A magyar adatokat a Belügyminisztérium választási adatbázisából számoltam. 
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falusi életmódra a „közösség‖ a jellemző, melyekben a személyes kapcsolatok uralkodnak, azok szabályozzák a 

társadalmi életet. Ezzel szemben a városokat a „társadalom‖ jellemzi, ahol személytelen kapcsolatok 

uralkodnak, s szerződések szabályozzák a társadalmi életet (Tönnies, 1983). Ez a megközelítés többé-kevésbé 

érvényes a modern társadalmakra is, azzal a megkötéssel, hogy tartalmuk jelentősen átalakult (Johancsik, 2002). 

A hagyományos társadalmakra jellemző közösségi formák a társadalmi kapcsolatok olyan formái, amelynél a 

társadalmi aktivitás a résztvevők egyazon közösséghez tartozásának szubjektív érzésén alapul. Az egy 

közösséghez (család, község, osztály, politikai szubkultúrát kifejező politikai szervezet, ideológiai-politikai 

közösség stb.) tartozók részt vesznek mások életében, osztoznak mások problémáiban, és ez adja az 

összetartozás társadalmi kohézióját. Ezzel szemben a modernitás a szokásra és a hagyományra épülő 

kapcsolatokat fellazítja, az egyént helyezi a társadalmi kapcsolatok középpontjába, aki tudatosan alakítja a 

társadalom más tagjaival kapcsolatait. A társulás elve az egyén racionális választásán alapul, aki a kalkuláció és 

hasznosság szempontjainak mérlegelése után dönti el, hogy milyen társadalmi kapcsolatokat épít, milyen 

társadalmi cselekvésben vállal részt, milyen szervezetet, pártot támogat (Laville, 1997: 40–41). 

Ha a fenti megközelítéseket a helyi önkormányzatok világában próbáljuk értelmezni, akkor a közösségre a 

kistelepülési, a társadalomra pedig a városi szerkezet jellemző. Ezt a felosztást Colin Mellors és Patricia Brearey 

után Horvát M. Tamás kommunitásalapú és pártalapú modellnek nevezi (Mellors, 1989; Brearey, 1989; Horváth 

M., 1996). 

A szerzők szerint a kommunitás alapú modellben, amely gyakran vidéki vagy földrajzilag perifériális területeket 

jelöl, a pártok kisebb szerepet játszanak, mivel a kapcsolatok perszonifikáltak, ami azt jelenti, hogy az 

érdekartikuláció közvetlen, az érdekeltek közvetlenül is képviselhetik az érdekeiket a városházán, a városházi 

tagokkal (képviselőkkel), vagy akár a polgármesterrel szemben. A helyi kormány képviselői általában 8 órát 

dolgozó tisztviselők, de jelentős a részmunkaidőben dolgozó tisztségviselők száma is. A helyi klientúra egy 

szűk helyi közösségből kerül ki. A különböző érdekcsoportokat a lakosság képes viszonylag jól behatárolni, 

ezért a hatalmi viszonyok és a döntések egyneműsítéséhez nincs szükség a pártok jelenlétére. 

Erre jó példák Németország, Csehország, Szlovákia vagy Olaszország déli tartományainak községi viszonyai. 

Németországban, a községekben a képviselő-testületek kimondottan „honorácior‖ jelleggel állnak föl: azt 

választják meg, aki a községben tekintélynek számít. A helyi honoráciorokhoz a gyárosok, kereskedők, 

földtulajdonosok, orvosok, gyógyszerészek, jogászok, és a mindenkori községi tanács tagjai tartoznak. Akit ez 

alapján választanak meg és nem pártbéli szolgálatai miatt, sokkal kevésbé érzi magára nézve kötelezőnek a 

pártot, illetve annak programját, sőt még kevésbé köti a frakciós kényszer, sokkal inkább hajlik a pártok fölötti 

megegyezésre, azaz inkább a megegyezés, mint a konkurencia lesz jellemző a képviselő-testületi munkában 

(Wehling, 2000b). Ez a tendencia Olaszországban is kimutatható, ahol a fejlettebb, ezáltal iparosodottabb, 

urbanizáltabb északi területek helyi viszonyait inkább a pártok, a dél-olaszországi falvakat és a kisebb városokat 

pedig a személyesebb kapcsolatokat előtérbe állító független jelöltek uralják. (Putnam, 1993). Csehországban is 

a kistelepüléseket a függetlenek uralják. Itt az 1994-ben tartott önkormányzati választásokon a 3000 főnél 

kisebb településeken a mandátumok 59%-át, 1998-ban már 65%-át szerezték meg a függetlenek (Borecký-

Prudký, 2001: 72–74.). A magyarországi vizsgálatok szintén megerősítették a településméret és a független 

jelöltek közti kapcsolat létét. Horváth Csaba és Horvát M. Tamás vizsgálatai szerint, 0-3000 lakos közötti 

településeken a képviselő-testület tagjainak 80-100%-a független, de arányuk az 5-10 ezer lakosú településeken 

is meghatározó, ami azt jelenti, hogy a megválasztott képviselők több mint fele független (Horváth, 2001: 288.; 

Horváth M. T, 1996: 359.). 

A pártalapú modell a városi területeken gyakori, sok esetben hasonlít a nemzeti szinthez. Itt a kulcsszereplők a 

pártok, egyensúly van az önkormányzatban a bürokraták és a választott képviselők között, de az utóbbiak száma 

jelentősebb. A konfliktusok gyakran ideológia alapúak, kezelésük pedig formalizáltabb. A pártcsoportok, 

frakciók többé-kevésbé fegyelmezettek és különböző politikai programmal rendelkeznek. A pártok követői 

főállású politikusok. 

A pártok és a településméret közötti kapcsolatot jól mutatja, hogy például Csehországban az 1990-es 

önkormányzati választásokon a pártok jelöltjei városi kerületekben a mandátumok 69,7%-át, 1994-ben a 3000 

főnél nagyobb településeken 68,5%-át, 1998-ban pedig már 76,6%-át szerezték meg (Borecký-Prudký, 2001: 

72-74). Magyarországi viszonylatban Horváth M. Tamás végzett számításokat arra vonatkozóan, hogy a 

település népességének növekedése hogyan hat a képviselő-testületek pártosodására. A vizsgálat szerint az 5000 

főnél nagyobb képviselő-testületek 67,9%-ában párttöbbségű a testületi felállás, 10%-ában pedig kiegyenlített, 

azaz a pártképviselők aránya 40-59% között mozog (Horváth M., 1996: 360). 

Európa helyi önkormányzataiban a pártok jelenlétére alapvetően két típus különíthető el. Az egyikre a homogén, 

a másikra a fragmentált pártosodottság jellemző. Az északi országokban valamint azon nyugat-európai 
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országokban, ahol a közigazgatási reform jelentős önkormányzati összevonásokkal járt, a pártok aránya a 

képviselő-testületekben ezt követően ugrott meg (pl. Svédország, Dánia, Norvégia, Dél-Németország). 

Angliában azok a pártok, melyek az országos politikában dominálnak a helyi politikában is meghatározó 

szerepet játszanak. A legtöbb helyi választáson sikeresen harcolnak az országos párt jelöltjei, ami azt is jelenti, 

hogy az országos pártoknak nagyobb előnye és befolyása van meghatározni a helyi választásokon a választói 

magatartást. 1975-ben a jelöltek 80%-a a három nagy, országos párt (Konzervatív Párt, Munkáspárt, Liberális 

Párt) jelöltje volt, ami 1985-ben már 94%-ot ért el (Mellors, 1989: 77). Az utóbbi időben a három nagy párt által 

ellenőrzött önkormányzatok tekintetében némi visszaesés tapasztalható, míg 1979-ben az 518 helyi hatóság 

72%-át a három nagy párt ellenőrizte, addig 1997/98-ban már csak 64%-át, miközben jelentősen nőtt (14-ről 

30%-ra) azon önkormányzatok száma, ahol egyik párt sem tudta megszerezni a képviselői helyek több mint felét 

(Wilson–Game, 1998: 263). Angliában a helyi tanácsok pártösszetételére vonatkozóan Tony Byrne, David 

Wilson és Chris Game kidolgozott egy helyi pártrendszer-tipológiát, amelyben a következő típusokat 

különböztették meg: 

1. Többpárti vagy fragmentált típust, itt egyetlen pártnak sincs abszolút többsége, ebbe a típusba tartozik Nagy-

Britannia tanácsainak 20%-a. 

2. Kétpárti típust, amelyben kevés a független képviselők száma, sőt a harmadik párt képviselői is kevesen 

vannak, így a fő törésvonalak a két nagy párt között húzódnak. A tanácsok 10%-ára jellemzőek ezek a 

tulajdonságok. 

3. Egypárti domináns típus, ahol egy pártnak van abszolút többsége (a helyek 60-80%-át egyetlen párt 

birtokolja). A tanácsok 22%-a mutat ilyen jellemzőket. 

4. Egypárti monopol típus, ahol egy párt uralja a tanács egészét (a helyek több mint 80%-át egyetlen párt 

birtokolja). A tanácsok 33%-ában ez a leggyakoribb típus (Wilson–Game, 1998: 260–261; Byrne, 1985: 

106). 

Ez alapján például 1974 és 1994 között csupán egyetlen angol megyei önkormányzatot felügyelt folyamatosan 

ugyanaz a párt (Durham, Munkáspárt); és harminchat nagyvárosi választókerületből tizennégynek folyamatosan 

egypárti irányítása volt (tizenhárom munkáspárti és egy konzervatív). A 296 angol nem központi 

választókerületből negyvennyolc egy párt többségi fennhatósága alá tartozott 1974-től 1994-ig (Boyne, 1998: 

70). 

Boyne és Ashworth végezte el az angol önkormányzatokon belüli pártverseny egyetlen széleskörű értékelését. 

Felmérték mind a dominanciát, mind a bizonytalanságot minden angol önkormányzatban 1974 és 1994 között. 

A dominancia számot minden önkormányzatnál a legnagyobb párt mandátumainak átlag százaléka alapján 

számolták ki. Ezek a mérési eredmények arról tanúskodtak, hogy a pártverseny idővel Londonban és a 

megyékben erősebbé vált – a legnagyobb párt átlag mandátumaránya csökkent (74-ről 65%-ra). Ezzel szemben, 

a verseny a nagyvárosi körzetekben némileg gyengébb lett (63%-ról 18%-ra csökkent). Ez tükrözi a brit 

Munkáspárt erejének növekedését ezekben a városi hatóságokban – a Munkáspárt mandátumaránya 47%-ról 

64%-ra emelkedett 1980 és 1993 között. Mindkét időszakban a nem központi megyékben volt a legmagasabb a 

pártverseny. Sőt, az 1990 es évek elején ezekben az önkormányzatokban a legnagyobb párt átlag 

mandátumaránya nem volt elegendő ahhoz, hogy abszolút többséget kapjon (Boyne–Ashworth, 1997: 129–142). 

Markánsabb versenyt hozott a ’három párti’ politika (’three party’ politics) növekedésének eredménye az 1980 

as évek folyamán, amikor a megyék többsége „döntésképtelenné‖ vált (Leach–Stewart, 1992). 

Németországban, ezen belül Baden-Württembergben vizsgálva a pártok szerepét az önkormányzatokban 

megállapíthatjuk, hogy a településméret nagyságával egyenes arányban nő a pártok befolyása. Az 5000 lakosnál 

kisebb településeken a mandátumok 41%-át, az 5000-50 000 közötti lakosságszámú településeken 71%-át, és az 

efölötti városokban 74%-át szerezték meg a pártok jelöltjei (Köser, 2000: 159). Németországban a mandátumok 

körül-belül 70%-án a két nagy országos párt (CDU, SPD) osztozik, mellettük a Zöldek (Die Grünen) és a 

liberálisok (FDP) találhatók. Hessen tartományban például 1997-ben a CDU és az SPD a szavazatok 71%-át, 

2001-ben pedig 75%-át szerezte meg. A Zöldek és a liberálisok pedig 1997-ben 12,5%-ot, 2001-ben 11,3%-ot 

szereztek. Bajorországban, Regensburgban (362 Kreisfreien Stadt) a 2002. márciusi önkormányzati választáson 

a két nagy párt szavazatainak aránya 81% volt (a mandátumok 84%-a), Münchenben (162 Kreisfreien Stadt) 

pedig ugyanebben az időpontban megtartott választásokon a CDU és SPD részesedése az összes szavazatból 

78%-os volt (a mandátumok 81%-a). 
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Az önkormányzatok fragmentált pártosodottsága elsősorban Európa déli (Franciaország, Olaszország, 

Spanyolország és Görögország) és Közép-Kelet Európa (Csehország, Szlovákia, Magyarország) államaira 

jellemző. 

Olaszországban az 5000 fő alatti települési önkormányzatoknál, a koalíciós kényszert általában kiküszöbölve a 

többségi választási rendszer a legnagyobb pártnak kedvez (az önkormányzatok 70%-tartozik ide.). A koalíció 

tehát az 5000 lakos feletti önkormányzatok sajátja, ahol az arányos választási rendszer szinte kivétel nélkül 

koalíciós kényszert teremt. (Olaszországban a többségi választási rendszernél az önállóan induló nagypártok, az 

arányos választási rendszernél a választási koalíciók versenyeznek sikeresen a hatalomért.) 

Helyi (5000 lélekszám feletti önkormányzatoknál), és regionális szinten a pártrendszer jobban kidolgozott, mint 

nemzeti szinten. Az olasz politikai életben a két nagy párt (kereszténydemokraták és a kommunisták) minden 

szinten dominánsak. A pártok támogatottságában erőteljes regionális eltérések mutatkoznak 

(kereszténydemokrata bázis Toszkána, Emilia-Romagna; a Lombard Liga Északon, a neofasiszták Délen, míg a 

kommunisták a nagyvárosokban és az ellenállás – fasisztákkal szembeni – egykori központjaiban 

meghatározóak). A kis pártok elsősorban, mint lokális helyi erők tudnak komolyabb szerepet betölteni, nemzeti 

szinten kis jelentőségűek. Ezt a pártpalettát a sajátos nemzeti/etnikai/regionális pártok színezik – egy-egy 

régióra korlátozott működésükkel –, itt említhető az osztrák Dél-Tirol, a francia lakosságú Val d’Aosta, Friuli-

Venezia Giulia és Szardínia sziget/régió. Ezek a kis- a nagy- és regionális pártok adták a helyi koalícióalakítás 

lehetőségeinek minimális variációit (Pridham, 1986: 201–210). 

Ha az 5000 főnél nagyobb települések koalícióit vizsgáljuk, akkor a 904 önkormányzatból (giunte) 18 év alatt 

303 volt ötpárti (pentapartito) – balközép dominanciával –, 116 koalíció, amelyben a DC volt a meghatározó 

(centrum koalíció), 287 volt kétpárti, ebből 140 PCI-PSI, 114 PSI-PCI és 33 DC-PSI. 

Az olasz koalíciók instabilitását mutatja, hogy a 904 önkormányzatban létrejött koalíció közül 307 egy éven 

belül, 352 két éven belül, 127 három éven belül, 46 négy éven belül felbomlott, és csupán 9 töltötte ki a teljes 

választási ciklusát (Spence, 1993: 87–88). 

Csehországban az 1994-es önkormányzati választásokon az 59 754 képviselői helyre 278 választási párt indított 

jelöltet, melynek több mint 80%-a ad hoc választási koalíció volt. 1998-ban a 60 986 mandátumért már 163 649 

jelölt versengett. A választási koalíciók és blokkok száma jelentősen csökkent 1992-höz viszonyítva (278-ról 

200-ra). A mandátumok 72%-át (1994-ben 65%-át) a négy parlamenti párt szerezte meg. A választási adatok azt 

is jól mutatják, hogy a kereszténydemokrata (KDUČSL) és a kommunista párt (KSČM) főleg a kis 

településeken, a Polgári Demokrata Párt (ODS), a Szociáldemokrata Párt (ČSSD) pedig a nagyobb 

településkategóriákban szerepelt jobban (Borecký–Prudký, 2001: 71-75). Ugyanakkor elmondható az is, hogy 

az elaprózott településszerkezet miatt a kis településeken a pártok nem igen tudtak jelentős szerephez jutni, amit 

a 2006-os önkormányzati választások is jól mutatnak, hiszen a mandátumok közel 60%-át független jelöltek, 

32%-át a parlamenti pártok (11,4 ODS, 8,3 KDUČSL, 7,0 ČSSD, 6,9 KSČM, 07, Zöld Párt) és 6 százalékot 

egyéb választási pártok szerezték meg. A 2000-ben megtartott regionális választások alkalmával több, mint 40 

párt, politikai mozgalom, koalíció és független szerveződés indult. A régiók testületeibe 675 képviselőt 

választottak meg, melynek 93%-át a négy parlamenti párt szerezte meg (Borecký–Prudký, 2001: 75). A 2008-as 

választási eredmények az mutatják, hogy a mandátumok 91,5%-át a parlamenti pártok szerezték meg (41,5 

ČSSD 26,7 ODS, 16,9 KSČM, 6,4 KDUČSL) és csupán 8,5% jutott az egyéb választási pártoknak (Illner, 

2010b: 516–518). Mindez azt is jelzi, hogy a regionális választásokon a függetlenek már egyáltalán nem tudnak 

megjelenni. 

Szlovákiában hasonló pártosodási tendenciákat figyelhetünk meg. A nagyobb településeken a legtöbb 

polgármester és teleülési képviselőt politikai pártok vagy azok koalíciói állították, míg a kis településeken a 

legnagyobb arányban a független jelöltek lettek a befutók. A 2006-os önkormányzati választáson a 

megválasztott polgármesterek 30,8%-a és a képviselők 17,1%-a volt független (Čapková, 2010). A kommunista 

párt 1989-es összeomlása után, helyi szinten is új politikai csoportok jöttek létre, mint a „Köz az Erőszak ellen‖ 

(VPN), a kereszténydemokraták (KDH), akik a legtöbb szavazatot kapták, valamint a kommunista párt (KSS-

SDL), amely a polgármesteri mandátumok 24%-át, a képviselői mandátumok 14%-át szerezte meg. 1994-ben és 

1998-ban a legtöbb mandátumot a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom (HZDS), a Kereszténydemokrata 

Mozgalom (KDH) és a Demokratikus Baloldal Pártja (SDL) szerezte meg. A választásokon induló szervezetek 

száma választásról választásra emelkedik. 1990-ben hivatalosan 40 párt és mozgalom, 1994-ben 70, 1998-ban 

már 98 párt és mozgalom, valamint 113 különböző összetételű pártkoalíció indult az önkormányzati 

választásokon. A parlamenti pártokhoz viszonyítva a helyi és etnikai szerveződések meglehetősen sikeresen 

szerepeltek a helyi választásokon, amit az is jól mutat, hogy a három parlamenti párt 1994-ben a polgármester-

választáson 48,6%-ot, a képviselőválasztáson pedig 58,2%-ot szerzett, 1998-ban pedig 42%-ot a polgármesteri 



 HELYI ÉS TERÜLETI POLITIKA, 

VÁLASZTÁSI MODELLEK ÉS 

MEGOLDÁSOK 

 

 302  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

és 51%-ot a képviselői választásokon. Talán ennek is köszönhető, hogy a pártok nem csak saját jelöltjeiket 

támogatják, hanem lokális alapon szerveződött koalíciókat is (1998-ban 11,6% ilyen jellegű koalíció volt). Ezen 

a szinten már létrejöhetnek az országos politikai formációktól idegen koalíciók is, mint pl. a 

kereszténydemokrata (KDH) és a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom (HZDS) alkotta koalíció vagy HZDS-

KDH-SDL formáció. A parlamentben kitapintható kormánypárti és ellenzéki törésvonalak erősebben hatnak a 

helyi politikára, mint a lokális programok (Bernátová–Kukliń–Maliková–Rončak–Vaňová, 2001: 242–245). A 

regionális választások más képet mutatnak egy kicsit, itt a parlamenti pártok dominanciája érvényesül. A 8 régió 

mindegyikében a Szlovák demokrata és keresztény Unió (SDKU), a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) és 

a Magyar Koalíció Pártja (SMK) alkotta koalíció adta az elnöki posztot, azonban a nyolcból ötben kisebbségbe 

került a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom (HZDS) a SMER alkotta szemben (Čapková, 2010). 

Lengyelországban az 1990-ben megtartott önkormányzati választás még nem volt igazán pártválasztás, melynek 

oka az akkor még fejletlen pártrendszer volt. Az azóta megtartott választások viszont már egyre inkább 

dominálóvá vált a pártpolitika. Mára a regionális tanácsokban, a járásokban és a nagyobb városokban is a pártok 

dominálnak. A politikai pártok szerepe a település méretével növekszik, míg a 20.000 lakosig csak 26%, addig 

az 500 000 lakos feletti települések esetében már 66% azon szavazók aránya, akik valamilyen pártszimpátiával 

rendelkeznek. Ennek oka az eltérő választási rendszer is, míg a 20 000 alatti települések esetében többségi 

választás alkalmaznak, ahol a szavazók egyénekre voksolnak, addig a nagyobb önkormányzatok esetében 

arányos rendszer alkalmaznak, ahol a szavazók politikai szervezetek listáira szavazhatnak (Swianiewicz, 

2010b). Az 1997-es parlamenti választás után a bipoláris pártrendszer képét mutatta. A két legnagyobb párt a 

Szolidaritás (AWS) és a Demokratikus Baloldali Szövetség a mandátumok 68%-át szerezte meg, mellettük a 

Szabadság Unió (UW), a Lengyel Néppárt (PSL) és a Mozgalom Lengyelország Újjáépítéséért (ROP) tudott 

mandátumot szerezni. Helyi szinten a parlamenti pártok szereplése jóval gyengébb, hiszen az öt parlamenti párt 

együttesen is a mandátumok mindössze egyharmadát tudta megszerezni 1998-ban. Ezzel szemben a 

függetlenek, a különféle koalíciók és helyi pártok a mandátumok közel 68%-át szerezték meg. A pártok és a 

különféle helyi szerveződések gyakran hoznak létre választási koalíciót, ami annak is köszönhető, hogy a nagy 

politikai pártok nagy szabadságot adtak helyi pártszervezeteiknek a helyi jelöltek kiválasztásában, koalíciók 

kötésében. Csupán a végső jelölteket tartalmazó lista kapcsán van egyetértési joga a párt felsőbb szintjének (pl. 

a gmina jelöltjeit a megyei powiat szintje véleményezi). A szolidaritás és a Demokratikus Baloldali Szövetség 

főleg az 50 000 lakosnál nagyobb településeken rendelkezik jelentős befolyással (Okraszewska– Kwiatkowski, 

2002: 248–252). A regionális szintet viszont már egyértelműen a nemzeti pártok uralják, hiszen a jelöltek több 

mint 90%-a tisztán valamely párthoz tartozik. A megyéknél az arány már csak 40% és a gminák esetében már 

csak 30%. A pártok által állított polgármesterek száma a 2002 reform után egyértelműen megállt, ugyanis ekkor 

lépett életbe az a szabály, hogy a települések mindegyikében a polgármestert közvetlenül választják, így a direkt 

politikus polgármesterek aránya csökkent (Swianiewicz, 2010b). 

Összességében megállapítható, hogy éles különbségek vannak azon országok között, ahol a nemzeti 

pártszervezetek, ill. a párt vezetői „összefonódtak‖ a helyi politikai élettel, ami érinti a pártok szereplését mind 

helyi, mind országos szinten, továbbá azon országok között, ahol a nemzeti politika élesen elkülönül a helyi 

politikai élettől. Franciaország például híres arról, hogy nagy számban tartanak meg a kormány és a parlament 

tagjai polgármesteri pozíciókat, miközben az egész rendszerben szerves kapcsolat épül ki a helyi és országos 

politika között. Noha ez a forma Olaszországban nem engedélyezett, a pártok tudják, hogy helyi működésüknek, 

különösen pedig vezető politikusaik városi szerepléseinek döntő szerepük van a párt megítélésében. 

Németországban a helyi szinten szerzett politikai hírnév fontos pozíciókhoz vezethet tartományi vagy nemzeti 

szinten (Norton, 1995: 278.). 

Mint ahogy Horvát M. Tamás állítja, egyik modell sem idealizálható. A kommunitásalapú megoldás sem 

sajátíthatja ki magának a tiszta közösség ethoszát, ugyanis itt is vannak személyes, érdek és hatalmi 

konfliktusok. A különbség a két modell között talán abban ragadható meg, hogy pártok hiányában kisebb az 

esély a helyi hatalom gyakorlásának intézményes formájú áttekinthetőségére (Horváth M., 1996: 45). 

4. VÁLASZTÁSI RENDSZER 

A választás intézménye szervesen kapcsolódik a demokráciához; mind az egyének, mind a társadalom, a 

politikai rendszer szempontjából a választás talán a legkevésbé nélkülözhető demokratikus eszköz. Része a 

hatalom demokratikus működésének, de felfogható a képviseleti demokrácia szimbólumaként is. Robert A. Dahl 

szerint a szavazás csak az egyik módja, hogy a polgár befolyásolhassa a kormányát, de ezáltal lehetősége van a 

közélet ellenőrzésére, hogy a tisztségviselőket a rendszeresen ismétlődő tiszta választásokon válassza meg, sőt 

akár maga is választható legyen (Dahl, 1996: 21). 
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A választás intézményét az egyéni motivációk oldaláról is megközelíthetjük, ahol arra a kérdésre próbálok 

választ kapni, hogy mi motiválja, vagy motiválhatja a pártokat és a civil szervezeteket, hogy képviselőjelölteket 

állítsanak a választásokon? Elméletileg nézve ezt a kérdést a pártok célját mindenekelőtt a bennük politizáló 

politikusok motivációi alapján vizsgálhatjuk. Eszerint a politikusokat két nagy ideáltípusba sorolhatjuk úgymint 

hivatalorientált és politikai program- (érdek- vagy érték-) orientált típusba (Enyedi–Körösényi, 2001: 23; Laver–

Schofield, 1990: 36-62). A hivatalorientált politikusok célja, hogy a választásokon minél több mandátumot 

szerezzenek, és ezáltal növeljék esélyeiket a végrehajtó hatalom kontrollálására. A cél olyan politika kialakítása, 

amely minél szélesebb réteg „ízlésének‖ megfelel, azaz a pártprogram csupán a közhivatal megszerzésének 

eszköze. Anthony Downs szerint; „A pártok azért alakítják ki politikájukat, hogy megnyerjék a választásokat, és 

nem azért nyerik meg a választásokat, hogy politikát alakítsanak‖ (Downs, 1957: 39). Ebben a megközelítésben 

tehát a hivatal már önmagában is egy cél, amely úgy is felfogható, mint egy adott jutalom megszerzése és 

szétosztása a „győztes‖ párt(ok) politikusai között (Rikker, 1962: 39). Ez a megközelítés helyi viszonyokra 

vonatkoztatva azt jelenti, hogy a helyi hivatali pozíciók megszerzése presztízst és kapcsolati tőkét jelent az 

egymással versengő szereplők számára, emellett nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ezek a pozíciók 

viszonylag jól fizetett állások, különösen a vidéki képviselők számára, akik szintén pénzbeli juttatást kapnak 

munkájukért (Ágh–Kurtán, 1996: 266). 

Ezzel szemben a programorientált politikusok elsődleges célja nem a hatalmi pozíciók megszerzése, hanem 

vagy bizonyos politikai ideák megvalósítása, vagy különböző (de jól körülhatárolható) érdekek képviselete. 

Tehát ebben a megközelítésben a hivatali pozíció csupán eszköz a párt programjának vagy politikájának 

megvalósításában. 

Az elméleti megközelítés alkalmazása a helyi politikai viszonyokra több szempontból sem egyszerű, hiszen 

ahhoz, hogy a valódi okokat megismerjük, ismernünk kellene az önkormányzatokat „övező‖ helyi társadalmak 

szociális és politikai viszonyait és magát a települést is, ami megannyi esettanulmány elkészítését feltételezi 

megannyi településen. Ennek hiányában szinte lehetetlen feladatra vállalkozik az, aki a magyar önkormányzati 

rendszerben a pártok és civil szervezetek helyzetére érvényes megállapításokat akar tenni. Mindezeken kívül a 

pártok és civil szervezetek szereplésének elemzését tovább nehezíti a választójogi törvény változása is. 

4.1. Típusok, fajták 

Jelenleg Magyarországon hatféle helyi választási rendszer létezik. Ahhoz, hogy megértsük az európai 

összehasonlításban egyébként meglehetősen szokatlan választási rendszerünket, szükséges egy kis kitekintést 

tennünk. 

A választási rendszer lényegében nem más, mint a szavazatok mandátumokká váltása, azaz, a választópolgárok 

által leadott szavazatok és a parlamenti, illetve önkormányzati helyek elosztása között teremt kapcsolatot. 

Alkotóelemeit a szavazati és választókerületi struktúra, valamint a választási formula képezi. A választási 

rendszer határozza meg, hogy a polgárok pártra vagy személyekre szavaznak-e, valamint azt, hogy a szavazatok 

mandátummá alakítása arányos-e vagy sem (Sartori, 1994: 3). Rendszereket le kell szögeznünk azt, hogy a 

választási rendszer sohasem semleges technika: az egyik jelöltnek vagy pártnak kedvez, a másiknak hátrányos 

(Enyedi–Körösényi, 2001: 243). Mint azt a következő ábra is mutatja, számos választási megoldás létezik az 

egyes típusokon belül is. Reynolds és Reilly nyomán röviden felvázolom a választási rendszerek legismertebb 

típusait, leírom alapelveiket és jellemzőiket, felsorolom azokat az országokat, ahol használják őket. Majd utána 

egy két ország konkrét megoldását mutatom be. 

Az Európában használt önkormányzati választási módszerek alapjában véve kétfélék: vagy ún. arányos (listás) 

választási rendszerek – ezen belül is megkülönböztethetünk tisztán listás rendszereket, és az átruházható 

szavazat módszerét alkalmazó rendszereket (bár ez utóbbit csak Írországban, Észak-Írországban, Máltán és a 

csendes-óceáni Tasmániában) – Nyugat-Európában csaknem mindenütt ezt használják, vagy egyszerű többségi 

rendszerek (Norton, A. 1994: 90–93; Chandler, 1993; Wilson–Game, 1998: 203). 

Választási rendszerek típusai 
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4.1.1. Többségi rendszerek 

I. Egyszerű többségű rendszer: e rendszerben az országot aránylag kis választási körzetekre osztják, amelyekben 

az egyes jelöltek egyfordulós választásokban egyetlen mandátumért versengenek. Az a jelölt nyeri el, aki 

relatíve a legtöbb szavazatot kapta, nem szükséges az abszolút többség elérése. A rendszer jellemzése: feltétlen 

többségi egyéni. 

Kathiné Juhász Ildikó hajdúböszörményi polgármester-jelölt bemutatkozó filmje, 2010 

 

Forrás: Youtube 

Ezt a rendszert Európában csak Nagy-Britanniában használják, a tengerentúlon az Egyesült Államokban és a 

legtöbb volt brit gyarmaton – Kanadában, Dél-Ázsiában (India, Pakisztán, Burma, Nepál, Banglades, 

Afganisztán), Közép-Kelet-Afrikában (Szudán, Etiópia, Uganda, Kenya, Kongó, Zambia, Botswana, Zimbabwe, 

Tanzánia, Malawi, Ruanda). Továbbá Nigériában, Ghánában, Elefántcsontparton, Marokkóban, Szíriában, 

összesen a világ 68 államában. 

II. Kétfordulós (abszolút) többségi rendszer: a rendszer alapelve az egymandátumos választókörzetekre való 

osztás elve azonos a fentivel. Azonban a győzelemhez szavazatok abszolút többségének elérése szükséges. 

Azokban a szavazókörzetekben, ahol a jelölt már az első körben 50% +1 szavazatot kap, lezárják a 

választásokat. A többi körzetben azonban a második fordulóval folytatódnak, amelybe rendszerint az első 

forduló első két jelöltje jut. A második forduló győztese szerzi meg a képviselő-mandátumot. Ha a második 

fordulóba nem kettő, hanem több jelölt kerül (általában azonban háromnál nem több), akkor ez a forduló mint 

„egyszerű‖ egyfordulós többségi rendszer zajlik, vagyis a viszonylag legtöbb szavazatot kapott jelölt jut a 

parlamentbe. 

A rendszer jellemzése: feltétlen többségi egyéni (a feltétlenség elve azáltal enyhül, hogy a választó a második 

fordulóban másra is szavazhat). Földrajzi elterjedtség: A kétfordulós többségi rendszert Európában 

Franciaországban, Ukrajnában, Belorussziában, Moldáviában, Közép-Afrikában a volt francia gyarmatokon 

(Mauritánia, Mali, Togo, Csád, Közép-Afrikai Köztársaság, Gabon, Kongó), Egyiptomban, Közép-Ázsia 

néhány országában (Irak, Irán, Türkmenisztán, Tádzsikisztán, Üzbegisztán, Kirgizia), Vietnamban, Kubában és 

Haitin, összesen a világ 31 államában használják. 

III. Pártblokk-szavazás (Party Block Vote): az egyfordulós többségi rendszerhez hasonló, de egyéni jelölt 

helyett a szavazó egy pártot választ. A választókörzetek nem egy-, hanem többmandátumosak. Az a párt, amely 

az adott körzetben a legtöbb szavazatot kapja, abban a körzetben az összes mandátumot elnyeri. A rendszer 

jellemzése: feltétlen többségi pártrendszer. 
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Földrajzi elterjedtség: Libanon és Dzsibuti, és a képviselőhelyek egy része számára Szingapúrban, Tunéziában, 

Ecuadorban és Szenegálban is. A szavazólap jellegzetes szerkezete: A pártok a jelöltek nevével egymás után 

vagy egymás alá soroltak. A választó feladata megjelölni egyet a pártok közül. 

Előnyök és hátrányok: Ennek a rendszernek az alkalmazása általában nagyon stabil kormányt eredményez, 

egyben arra készteti a pártokat, hogy jelölőlistájukra különböző szociális és etnikai csoportok képviselőit 

vegyék fel; sokszínű pártok létrejöttét segíti elő. Többnyire etnikailag és vallásilag megosztott államokban 

alkalmazzák, például Libanonban, ahol végső soron a pártok arra kényszerülnek, hogy a jelölőlistát az 

országban élő összes etnikai csoport képviselőiből állítsák össze. 

IV. Blokk-szavazás (Block Vote): egyfordulós szavazás többmandátumos választókörzetekben. Minden párt 

annyi jelöltet indíthat, ahány elosztható mandátum van, s egyben minden választónak is ugyanennyi az azonos 

értékű szavazata. Például ha a választókörzet hárommandátumos s hat párt indul teljes szavazólappal, a szavazó 

tizennyolc jelölt közül választhat. Tetszés szerint egytől három jelöltet karikázhat be, és szavazatát különböző 

pártokra adhatja. Mandátumot az a három jelölt szerez, aki a legtöbb szavazatot kapta. 

Erőszak kíséri a helyhatósági választásokat a Fülöp-szigeteken (2008) 

 

Forrás: AsianCorrespondent 

A rendszer jellemzése: sorrendi többségi egyéni, de erős pártrendszeri jelleggel (főleg az alacsonyabb politikai 

kultúrával és hagyománnyal rendelkező államokban). 

Földrajzi elterjedtség: Palesztin Hatóság területe, Kuvait, Thaiföld, Fülöp-szigetek, Laosz, Maldív-szigetek, 

Mauritius, Fidzsi-szigetek, Bermuda-szigetek. A szavazólap jellegzetes szerkezete: A jelöltek a pártok szerint 

oszlopokba vannak osztva. A választó feladata megjelölni legalább egyet, legfeljebb annyit, ahány mandátumos 

a körzet. 

Előnyök és hátrányok: A rendszer látszólag támogatja az egyéniségi és a pártrendszer „egészséges‖ 

kombinációját. Valójában azonban a szervezetileg erős és akcióképes pártokat támogatja. A csekély 

demokratikus hagyománnyal rendelkező országokban általában hatalmas majorizációs effektushoz vezet, 

amennyiben a választók szavazataik zömét egy párt jelöltjeire adják. 

V. Alternatív szavazás: a választások egymandátumos körzetekben zajlanak, hasonlóan az arányos többségi 

rendszerhez. A választó azonban nemcsak egy jelöltet választ, hanem meghatározza a feltüntetett jelöltek 

sorrendjét is. Ha a szavazólapon például 10 név van, köteles minden névhez sorszámot írni 1-től 10-ig. Az a 

jelölt „nyer‖, aki 50%+1 első helyezést (preferenciát) kapott. Ebből a szempontból ez tulajdonképpen 

egyfordulós abszolút többségi rendszer. Amennyiben egy jelölt sem szerezte meg az 50%+1 szavazatot, a 

legalacsonyabban elhelyezkedő jelölt kiesik és az ő második preferenciáit elosztják a fennmaradt jelöltek között. 

Ezt a folyamatot addig ismétlik, míg valamely jelölt első preferenciáinak összessége nem éri el az 50%+1 

szavazatot. 

A rendszer jellemzése: sorrendi többségi egyéni (pártértékeket is szemmel tartó tendenciával). 

Földrajzi elterjedtség: Tiszta változatában csak Ausztráliában alkalmazzák (enyhén módosított változatát Nauru 

szigetén is), s próbálkoznak vele a Fidzsi-szigeteken. A múltban Pápua Új-Guineában alkalmazták. A 

szavazólap jellegzetes szerkezete: Ugyanolyan vagy hasonló, mint az arányos többségi rendszerben, azzal a 

különbséggel, hogy a választó minden névhez köteles számot tenni. 

Előnyök és hátrányok: Előnynek számít, hogy az egyéni szempontot a pártszemponttal és a lehető legszélesebb 

körű politikai képviselet szempontjával kombinálják. A jelölt (és pártja) ugyanis nemcsak az első 

preferenciákért kénytelen harcolni, hanem potenciális szövetségeseket kell keresnie a második preferenciák 

megszerzése érdekében. Abban az országban, ahol a különböző szociális-értékrendi és nemzetiségi érdekek 

regionálisan élesen elhatároltak, az ilyen rendszer nem hatna az ellentétek katalizátoraként, inkább ellenkezőleg. 

4.1.2. Arányos rendszerek 

I. Az átruházható szavazat (Single Transferable Vote): a választási területet kisebb többmandátumos körzetekre 

osztják – Írországban, ahol ezt a rendszert tiszta formájában használják, 3-5 mandátumos körzeteket alakítanak. 

A szavazólapon feltüntetett jelöltek maximális száma a pártok száma szorozva a mandátumok számával + 
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független jelöltek (ha vannak). Nem feltétel azonban, hogy minden párt teljes létszámú jelöltet nevezzen. A 

választó feladata hasonló, mint az alternatív szavazáskor, meghatározni a jelöltek sorrendjét a név előtt (vagy 

után) beírandó sorszámmal. Nem kötelező azonban minden jelöltet sorszámozni. A mandátumelosztás 

megkezdéséhez először a Droop-féle kvótát számítják ki: az érvényes leadott szavazatok számát elosztják 

eggyel nagyobb számmal, mint amennyi a mandátum. Mandátumot az a jelölt kap, aki az első preferenciákban 

elérte a Droop- kvótát + egy szavazatot. Ha például egy ötmandátumos körzetben 6 000 érvényes szavazat volt 

(6 000 választó, akik leadták az érvényesen kitöltött szavazólapot), a mandátum eléréséhez szükséges 

szavazatok száma minimum 1 001 lesz. 

A kvótát azonban a számlálás első fordulójában általában csak egy vagy két jelölt éri el (esetleg egy sem). Az 

ilyen esetben hasonlóan járnak el, mint az ausztrál alternatív szavazásnál. Eliminálják a legkevesebb első 

preferenciát elért jelöltet, és választóinak második preferenciáit a megfelelő módon elosztják a többiek között. 

Így járnak el mindaddig, míg el nem osztják mind az öt mandátumot. 

A rendszer jellemzése: sorrendi arányos egyéni. Földrajzi elterjedtség: csak két állam, Írország és Málta; 

Ausztráliában csak a szenátusi választásoknál alkalmazzák (módosított formában). Előnyök és hátrányok: 

Egyértelmű előnynek számít, hogy az összes politikai érdek jó képviseletét biztosítja, mindamellett kombinálja 

az egyéni elvet a pártérdekekkel; Írországban eddig mindig is stabil kormányt biztosított. További előny a 

megválasztott képviselők és választókörzetük szoros kapcsolata. Hátránya viszont, hogy ez a szoros kapcsolat 

sokszor túlontúl regionális partikularizmusba torkollik, a preferenciákért folyó „harc‖ pedig párton belüli 

konfliktusokba. 

II. Arányos képviselet – listás rendszer: a választó a kínálatból kiválaszt egy pártot. A képviselői mandátumokat 

elosztják a pártok között az összes szavazat arányában. A küszöb bevezetése, a választási kerületek nagysága és 

a maradék szavazatok elosztásának módja a mandátumok arányának eltolódását idézheti elő a szavazatok 

százalékos arányához viszonyítva. (Ezeket a problémákat már az előzőekben leírtuk.) 

Attól függően, hogy a választónak módjában áll-e megváltoztatni a párt által feltüntetett jelöltek sorrendjét, zárt, 

nyitott és szabad pártlistát különböztetünk meg. A zárt lista használatánál a választó nem módosíthatja a jelöltek 

sorrendjét - többnyire a nevük nem is szerepel a listán, csak a pártok neveit sorolják fel (esetleg a rövidítéseket, 

a jeleket és a pártvezér fényképét). A világon a pártlisták többsége (főleg Latin-Amerikában és Afrikában) zárt. 

A nyitott lista használatánál a választónak módjában áll a jelöltek sorrendjét megváltoztatatni azáltal, hogy 

preferencia-szavazatot ad neki. A választó Szlovákiában a múlt választások alkalmával négy preferencia-

szavazatot adhatott, s az a jelölt, aki ezeknek a szavazatoknak legalább 10%-át kapta, az első helyre került. Ha 

több olyan jelölt volt, akinek preferenciái meghaladták a 10%-ot, olyan sorrendben „ugrottak‖ előbbre, 

amennyivel a preferenciáik túllépték a 10%-ot. A legtöbb olyan európai államban, ahol arányos választási 

rendszer van, nyitott listás szavazást alkalmaznak. 

A szabad lista használatánál a választónak korlátlan számú preferencia-szavazata van (annyi, ahány mandátum 

vár elosztásra). A szavazó a preferenciát halmozhatja is, vagyis egy jelöltnek adhatja, annak, akit a legjobban 

támogat, vagy kombinálhat, azaz különböző pártlistákon szereplő jelölteknek adhatja. Ilyen rendszer csak 

Svájcban és Luxemburgban létezik. A nyitott és a zárt lista között bizonyos átmenetet képez a finn rendszer, 

ahol a választók kötelesek egyetlen jelöltet előnyben részesíteni a kiválasztott pártlistáról. Ez a tény éles harchoz 

vezet az egyes pártokon belül is. A rendszer jellemzője: feltétlen arányos pártrendszer (zárt lista), feltétlen 

arányos egyéni (nyitott lista) és sorrendi arányos egyéni (szabad lista). A szavazólap jellegzetes szerkezete: 

Attól függően, hogy zárt, nyitott vagy szabad listáról van-e szó. A zárt lista felépítését már fentebb ismertettük. 

A nyitott és szabad listán a párt neve mellé az adott választókörzet jelöltjeinek nevét is kiírják. Ha túl sok a párt 

és a jelölt, minden párt jelölőlistáját külön szavazólapon tüntetik föl – ezt a megoldást azonban nagyon ritkán 

használják. 

Előnyök és hátrányok: Az arányos, pártlistás rendszer fő előnyének azt tartják, hogy megközelítőleg társadalmi 

támogatottságuk arányában biztosítják a pártok parlamenti képviseletét. Hátrányának számít, hogy néha a 

politikai színtér fragmentációjához és a pártok szerepének túlzott hangsúlyozásához vezet a politikai 

személyiségekkel szemben. Ezeket a hátrányokat küszöbhatár bevezetésével, ill. a nyitott pártlisták 

alkalmazásával ellensúlyozzák. 

4.1.3. Félig arányos (kevert rendszerek) 

I. Az egyetlen, nem átruházható szavazat: többmandátumos választókörzetekben választanak, a választónak 

azonban csak egy szavazata van (a blokk-szavazástól eltérően), amelyet a jelöltek egyikének ad. A relatíve 
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legtöbb szavazatot szerzett jelölt kerül tovább. (Ha mondjuk négymandátumos a körzet, akkor az első négy). A 

rendszer jellemzése: feltétlen többségi, arányossági tendenciával; egyéni, pártrendszeri tendenciával. 

Földrajzi elterjedtség: Jordánia és Vanuatu szigete, a tajvani parlamenti választások mandátumainak egy 

részéért. Legismertebb alkalmazása: Japánban 1993-ig. 

Előnyök és hátrányok: Előnynek számít, hogy alkalmasabb a kisebbségi érdekek képviseletére, mint a relatív 

többségi vagy a blokk-szavazási rendszer, amellett nem aprózza fel a politikai színteret, ellentétben a tiszta 

arányos pártrendszerrel. Ha valamely pártnak nagyon jól szervezett választói háttere van, ezzel a rendszerrel is 

jellegzetes majorizációs effektus érhető el. Például ha a hárommandátumos választókörzetben egy nagy párt 

választói egyenletesen osztják el szavazataikat három közül két jelölt között, éppen ez a kettő kerülhet közösen a 

parlamentbe. Japánban a már említett rendszer a múltban általában a Liberális Demokrata Párt stabil 

kormányához vezetett. 

II. Párhuzamos (kombinált) rendszerek: a párhuzamos rendszereket tulajdonképpen nem valamilyen sajátos elv 

alapján hozzák létre, hanem két különböző elv párhuzamos kombinációjával. A gyakorlatban ez azt jelenti, 

mintha a képviselőházon belül két házat választanának – az egyiket mondjuk egyfordulós többségi elv szerint, a 

másikat pedig arányos, pártlistás rendszer szerint. Az egyik vagy a másik elv szerint elosztandó mandátumok 

száma különböző lehet. 

A rendszerek jellemzője: a feltétlen és sorrendi, többségi és arányos, egyéni és pártrendszeri választás 

különböző kombinációja. 

Előnyök és hátrányok: A ’90-es években ezek a rendszerek divatossá váltak néhány újonnan alakult 

demokráciában vagy új államban. Az alább felsorolt államok abban a reményben folyamodtak a „kombinált‖ 

megoldáshoz, hogy ötvözhetők a különböző rendszerek előnyei és kiküszöbölhetők hátrányaik. A gyakorlatban 

azonban csak ritkán van ez így. A paternalista hagyományú és fejletlen politikai kultúrájú államokban a 

különböző rendszerek kombinációja, ellenkezőleg, az autoritárius pártok még nagyobb térnyeréséhez vezethet. 

Földrajzi elterjedtség: Párhuzamos rendszereket jelenleg a világ húsz államában alkalmaznak a következő 

táblázat szerkezete szerint: Pl. Albánia, Andorra, Horvátország, Japán, Litvánia, Oroszország, Tunézia, 

Szomália, Grúzia stb. 

Összegzésként annyi elmondható a két nagy típus kapcsán, hogy az egyéni rendszer nem jelenti azt, hogy 

pártsemleges lenne, hiszen a jelöltek többsége pártszínekben nyeri el mandátumát, azonban, szemben az arányos 

rendszerekkel, ez a megoldás elsősorban a nagy pártoknak kedvez. Az arányos rendszer elsősorban az alku- és 

kompromisszumképes pártokat, szervezeteket preferálja, valamint jobban előtérbe állítja a helyi koalíciók 

alakításának igényét. További előnye, hogy súlyuknak megfelelően juttatja képviselethez a kisebb politikai 

erőket, valamint helyi szervezeteket (kulturális, városvédő, diák-, választási egyesülések stb.). Az arányos 

választási rendszer tehát sokkal fragmentáltabb képviselő-testületeket eredményez, mint az egyszerű többségi 

rendszerek. 

Ezek után nézzünk meg néhány országot, abból a szempontból, hogy milyen választási rendszert használnak, 

azonban lényeges leszögezni azt, hogy ha, egy ország a fenti típusok valamelyikét használja a parlamenti helyek 

elosztásában, akkor a helyi választások alkalmával az adott rendszer nem tér el attól lényegesen. 

Franciaországban a települések jelöltjeit (akiket 6 évre választanak) listákról (listákat pártok és állampolgári 

csoportok állíthatnak) arányos képviseleti rendszerben választják meg. 2500 lakos alatti településeken a 

választópolgárok a listákon szereplő jelöltek közül választásuknak megfelelően módosíthatnak (panachage). Ez 

azt jelenti, hogy kihúzhatnak jelölteket a listáról, vagy más jelöltekkel egészíthetik azt ki. A választások 

kétfordulósak, ahol az a jelölt szerzi meg a mandátumot, aki az első fordulóban a választásra jogosultak 

szavazatának abszolút többségét megszerzi (50%+1).8 A második fordulóban a kapott szavazatok számának 

arányában osztják ki a még üres helyeket. A 3500 lakosnál nagyobb településekben szintén listákról választják 

meg a képviselőket azzal a különbséggel, hogy itt nem lehet választani a listákon szereplő jelöltek között. Az 

első körben az a lista nyer, amelyik a szavazatok abszolút többségét megszerzi. Ezzel a módszerrel a helyek 

felét osztják ki, a másik felét a második körben osztják szét azok között a listák között, amelyek a szavazatok 

legalább öt százalékát megszerezték. A megyei tanácsok képviselőit hasonlóan választják meg, mint a 3500 

lakosnál nagyobb településeken9, azzal a különbséggel, hogy a listáknak itt csupán egyszerű többséget kell 

                                                           
8Ha a regisztrált választók legalább egyharmada szavazott. 
9Mindkettőben közös, hogy a polgármestert a települési, vagy regionális tanács tagjai választják meg. 
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szerezniük (akkor, ha a regisztrált szavazók legalább 25%-a szavazott) és a második körbe azok a listák 

juthatnak be, akik az első körben legalább 10%-ot szereztek (Norton, 1994: 171–173). 

Németországban a település (Gemeinde) képviselőit általában négy évre választják. Ez alól Bajorország és 

Baden-Württemberg kivétel, ahol a tanácsi képviselők felét 3 évente újraválasztják. A választópolgárok a 

jelölteket listákról választják meg. A listák tekintetében különbséget kell tenni az északi tartományok és a déli 

tartományok listás rendszere között. Ennek oka abban keresendő, hogy a tartományok maguk alakítják ki 

választási rendszerüket. Ebből következően csak nagyon szűken értelmezett összehasonlításról beszélhetünk. Az 

északi tartományokban (Alsó-Szászországban, Észak-Rajna-Vesztfáliában) elsősorban arányos képviseleti 

rendszerben (zárt listákról) választják meg a tanács tagjait. Ezeket a tartományokat erős tanács (gyűlés) és 

gyenge elnök jellemzi, mivel a tanács elnökét a gyűlés soraiból választják (Wehling, 1994). 

Ezzel szemben a déli tartományokban (Bajorország, Baden-Württemberg) a polgármestert (Bürgermeister) 

közvetlen választással választják, ezért pozíciója nagyon erős (Wehling, 2000b). Ezen felül ezekben a 

tartományokban sajátos választási rendszer is működik (mára már a legtöbb tartomány átvette ezt a megoldást), 

mely szisztéma a személyek közti választás minden elemét tartalmazza. A választók ízlésük szerint rangsort 

állíthatnak fel a listákon szereplő jelöltek között, azaz nem csak szervezeti vagy pártelkötelezettségüket, hanem 

személyek közötti preferenciáikat is kifejezhetik, sőt szavazatukkal egyik listáról a másikra vándorolhatnak 

(panaschieren), és akár több listáról (keresztbeszavazás) is összeállíthatják támogatott jelöltjeik listáját.10 

További lehetőség, hogy a választók egy adott jelöltre maximum három szavazat erejéig halmozhatják – 

kummulálhatják – a szavazataikat. Azok a pártpolitikusok versenyképesek ebben a rendszerben, akik 

pártpolitikai profiljukon túl mást is fel tudnak mutatni, például az adott településen való ismertség, szakmai, 

vagy közéleti hírnév stb. (Löffler–Rogg, 2000; Wehling, 2000b). 

Olaszországban a 8066 község (commune) a helyi önkormányzatok alapvető egysége, bár nagyságrendbeli 

különbségük ellenére azonos jogi megítélés alá esnek. Az 5000 lakos alatti községekben (főleg az észak-

olaszországi területeken van sok alacsony lakosságszámú település), többségi rendszerben, egyéni 

választókerületekben választják a képviselő-testület tagjait. A nagyobb településeken (5000 lakosnál több) 

ugyanazt a választási metódust használják, mint a nemzeti választásoknál. Ez egy arányos listás rendszer, 

melyben a választó preferenciája alapján választ a pártok között, sőt lehetősége van a listán szereplő jelöltek 

között is választani. Az a jelölt szerzi meg a mandátumot, aki a legtöbb preferenciaszavazatot kapta (Spence, 

1993: 81–83). 

Angliában a képviselőket ún. egyszerű többségi – first-past-the-post – rendszerben választják (általában négy 

évre),11 ahol a jelöltek egyéni választókerületekben mérkőznek meg egymással. A mandátum elnyeréséhez 

csupán egyszerű többségre van szükség. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szavazatmegoszlástól függően 

viszonylag alacsony szavazataránnyal is mandátumhoz lehet jutni. Például, ha a Konzervatív Párt jelöltje kap 

2500 szavazatot, a Munkáspárt jelöltje 2700-at, a Liberális Párt jelöltje 2300-at, és egy független jelölt 2000 

szavazatot, akkor (mivel nincs küszöbhatár) a Munkáspárt jelöltje nyeri el a mandátumot annak ellenére, hogy a 

választók kevesebb, mint egyharmada szavazott rá. A fő különbség az önkormányzati választások között abban 

van, hogy a 47 megyei tanácsot 4 évre választják, az alapfokú önkormányzatokat pedig rotációs rendszerben, 

évenként újraválasztva a tanács tagjainak egyharmad részét. Tehát a városi és a londoni tanácsok minden évben 

a törvény alapján újraválasztják tagjaik 1/3 részét. A vidéki tanácsok – központi jóváhagyással – választhatnak a 

két formula közül, azaz vagy 4 évenként újraválasztják az egész tanácsot, vagy követik a rotációs rendszert 

(Wilson–Game, 1998: 199–203). Ez a választási rendszer teljesen aránytalan, hiszen leszűkíti a választás 

lehetőségét két jelöltre vagy listára, a többi jelöltre adott szavazatok pedig elvesznek. Ezt a megoldást az 

Egyesült Királyságon kívül az Egyesült Államokban, Kanadában és Új-Zélandon alkalmazzák. 

Lengyelországban, helyi választásokat négyévente tartanak, minden közigazgatási szinten egy ugyanazon a 

napon. A régiók és a megyék esetében a képviselőket arányos választási rendszervben választják meg. Az 

önkormányzati választás ennél komplexebb. Többségi választást alkalmaznak a 20 000 lakosnál kisebb 

lakosságszámú településeken (egy képviselőt választanak minden egyes választási körzetben). Nagyobb 

településeken pedig arányos választási eljárás keretében választják meg a képviselőket (Swianiewicz–

Mielczarek, 2005). A helyzet 2002-ig hasonló volt a regionális és megyei választáson is. 2002-től viszont a 

polgármestereket már mindenhol közvetlenül választják meg,12 akiket a kis településeken wójt-na, kisebb 

városokban burmistrz-nek, nagyvárosokban prezydent-nek hívnak. Ha egyik jelölt sem tudta megszerezni az 

                                                           
10Ezt a formát használják még Belgiumban, Hollandiában, Norvégiában, Svédországban és Olaszországban. 
11Kivételt képez a fővárosi és 118 nem fővárosi kerületi tanács, ahol a kerületek harmadában egymást követő három évben újraválasztják a 

jelölteket. Például 1994, 1995, 1996-ban volt választás 1997-ben nem, majd újabb három választás következett. 
12A változtatás egyrészt azt eredményezte, hogy magasabb lett a választási részvétel másrészt a rendszer az erősebb polgármesteri modell 
felé mozdult el (bár a szabályozás nem követte a változásokat). 
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érvényes szavazatok több mint 50%-át, akkor (14 nap múlva) második fordulót kell tartani, ahol az a két jelölt 

kerülhet be, aki a legtöbb szavazatot kapta az első fordulóban. A mandátum végül azé a jelölté lesz, aki a 

második fordulóban a legtöbb szavazatot kapta (Swianiewicz, 2010b). 

Csehországban mind a települési képviselőket, mind a regionális tanácsokat négy évre választják arányos 

választási rendszerben. A képviselők száma a település méretétől függően 5 és 11 között mozoghat. A 

polgármestert és az alpolgármester(ket) a képviselők saját tagjaik közül választják. Így általánosságban 

elmondható, hogy a polgármester pozíciója viszonylag gyenge.13 A regionális kormányzat szerkezete a fenti 

modellhez nagyon hasonló. A regionális tanácsok a régió lakosságszámának függvényében 45 és 65 fő között 

változik.14 Választásuk egybeesik a parlamenti képviselők egyharmadának újraválasztásával.15 A régió elnökét 

szintén a képviselők saját maguk közül választják meg (Illner, 2010b). 

Szlovákiában mind önkormányzatok, mind a polgármestereket választják. A nagyobb lélekszámú 

önkormányzatok 12 mandátumú kerületekre van osztva. A kisebb településeken egyéni választási kerületeket 

alkalmaznak. A választás többségi rendszerben zajlik. A politikai pártok és azok koalícióit a 

Belügyminisztériumnál kell regisztrációba venni, amely közreadja a jelöltek listáját. A szavazók annyi jelöltre 

szavazhatnak, ahány képviselőt az adott választókerületben meg lehet választani. Habár a jelöltek pártlistákon 

szerepelnek a szavazók egyéni jelöltekre szavaznak a különböző listákról. A polgármestert egyfordulós egyszerű 

többségi rendszerben választják; az a jelölt lesz a polgármester, aki a legtöbb szavazatot kapta. 2006-ban 35 párt 

és mozgalom vett részt a helyi önkormányzati választásokon. A regionális választásokon használt eljárás a fent 

ismertetett eljáráshoz hasonló. A régiók választási kerületekre vannak osztva.16 Az önkormányzatoknál használt 

eljárástól különbözik a régió elnökének megválasztása. Az ő esetében két-fordulós eljárást használnak, ahol az 

első körben az lehet a győztes, aki az érvényes szavazatok több mint 50%-át megszerzi. Ha egyik jelölt sem éri 

el ezt a feltételt, akkor második fordulót kell tartani, ahol már elég a legtöbb szavazat megszerzése is. 

Mindegyik régióban az elnök megválasztása különbözik a képviselők választásától. A regionális elnök 

megválasztásához egyéni választókerületi rendszert használnak (Čapková, 2010). 

Bulgáriában az 1995-ben elfogadott választójogi törvény szerint két eltérő választási rendszert alkalmaznak. A 

polgármestert többségi elven alapuló rendszerben választják meg, ahol a jelöltnek az érvényes szavazatok több 

mint felének megszerzésére van szüksége a győzelem megszerzéséhez. Ha ez nem sikerül, akkor második 

fordulót kell tartani. A települési képviselőket viszont arányos rendszerben választják meg, ahol a 

mandátumokat a pártok, vagy azok koalíciói és a függetlenek listáira adott szavazatok formájában osztják szét 

(Nikolova, 2010). 

Romániában a képviselőket és a polgármestereket közvetlenül négy évre választják. A megyei tanácsokat és az 

azok élén álló elnököket szintén közvetlen arányos (listás) választás útján kerülnek pozíciójukba (Dobre, 2010). 

A képviselői helyek elosztásánál a helyi választási iroda egy választási küszöböt határoz meg, amely alatt nem 

lehet képviselői mandátumhoz jutni, ez jelenleg a választókerületben érvényes szavazatok 5%-a. Politikai vagy 

választási szövetségek esetében az 5%-os küszöböt megtoldják 2%-kal akkor, ha a szövetség két tagból áll, de 

ha legalább három tagot számlál, akkor a választási küszöb, amit minimálisan el kell érni már 8%-ra nő. A 

polgármester esetében az a jelölt nyeri el a mandátumot, aki az érvényes szavazatok többségét (50%+1) 

megszerzi, ha ez nem sikerül, akkor második fordulót kell tartani. A második fordulóba17 az első forduló 

győztese és második helyezettje jut be és az lesz a győztes, aki a legtöbb szavazatot kapja. 

Horvátországban, az 1991-ben kikiáltott függetlenség óta kétszer tartottak önkormányzati választásokat (1993-

ban és 1997-ben). A horvát választási rendszert „kevert‖ rendszernek nevezhetjük, hiszen ötvözi az egyéni és a 

listás választási megoldásokat. Az 1997-ben megtartott önkormányzati választáson a képviselő-testültek 

egynegyedét egyéni választókerületben (egyfordulós, relatív többségű rendszerben) választják meg. A képviselő 

mellett egy helyettest is választanak, akire viszont nem szavaznak külön. A képviselő-testület háromnegyedét 

pedig listán (arányos képviselet, zárt listás rendszer) választják meg (Ivanisevic–Korpič–Omejec–Simovič, 

2000: 193). 

Az egyéni rendszer nem jelenti azt, hogy pártsemleges lenne, hiszen a jelöltek többsége pártszínekben nyeri el 

mandátumát, azonban, szemben az arányos rendszerekkel, ez a megoldás elsősorban a nagy pártoknak kedvez. 

Az arányos rendszer elsősorban az alku- és kompromisszumképes pártokat, szervezeteket preferálja, valamint 

                                                           
13Cseh Köztársaság az egyetlen közép-európai ország, ahol a polgármester nem közvetlenül választják. 
14A 13 regionális közgyűlésbe 675 képviselő választható. 
15Az eddig megtartott három regionális választás részvételi aránya 33 és 40 százalék között mozgott. 
16A választási részvétel nagyon alacsony 2001-ben 26 százalék, 2005ben 18 százalék, de a második fordulóban már csak 11 százalék, ami 

Szlovákia történetének legalacsonyabb részvételi adata volt. 
17Ami két hét múlva kerül megtartásra. 
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jobban előtérbe állítja a helyi koalíciók alakításának igényét. További előnye, hogy súlyuknak megfelelően 

juttatja képviselethez a kisebb politikai erőket, valamint helyi szervezeteket (kulturális, városvédő, diák-, 

választási egyesülések stb.). Az arányos választási rendszer tehát sokkal fragmentáltabb képviselő-testületeket 

eredményez, mint az egyszerű többségi rendszerek. 

A felvázolt modellek számos eleme megtalálható a magyar választási törvény szabályozásában is. Ezek után 

nézzük meg, hogy milyen választójogi rendszert fogadott el a magyar parlament. 

Az önkormányzati törvény magyarországi előkészítésének időszakában az egyik legfontosabb vitapont volt a 

parlamenti pártok között, hogy milyen mértékben jusson szerephez a pártpolitika a helyi jelöltek 

kiválasztásában. Két fő álláspont fogalmazódott meg. 

Az egyik szerint az önkormányzati választások során háttérbe kell szorítani a pártpolitikai jelleget, amit a 

választási szabályok kialakításánál úgy lehet érvényesíteni, hogy csak egyéni választókerületekben indulnának a 

jelöltek, nem lennének szervezeti listák és a kisebb települések egyetlen választási egységet alkotnának, ahol a 

jelölteket egyetlen listáról választanák meg (Szoboszlai, 1992: 15). Természetesen ez a megközelítés sem zárja 

ki a pártok közti versengés lehetőségét, mivel a jelöltek rendszerint pártcsatornákon keresztül kiválasztott 

párttagok, de az egyéni választási rendszerek megkövetelik a pártoktól, hogy legalább némi figyelmet 

szenteljenek a jelölt személyes tulajdonságainak (Sartori, 1994: 11). 

Mindent egybevéve a tisztán egyéni jelöltek választására épülő rendszerben a képviselők erősebben kötődnek 

választóikhoz, amiből az is következik, hogy a pártképviselet megjelenése a helyi politika alakításában csak 

kisebb hangsúllyal tud érvényesülni. 

A másik megközelítés szerint a pártok versengését az önkormányzati választási rendszerben nyíltan ki kell 

fejezni, különösen a nagyvárosokban és a nagyobb településeken. Ennek tiszta formája az, ha a városokban a 

pártok és az érdekszervezetek listái, a kistelepüléseken pedig függetlenek vagy pártok által támogatott egyéni 

jelöltek versengenének (Szoboszlai, 1992: 16). Ez a megközelítés azt az elvet legitimálná, hogy a helyi 

politikában a választói érdekeket elsősorban a pártoknak vagy pártjellegű szervezeteknek kell kifejezniük. Ez 

esetben a jelöltek kiválasztása és megválasztása feletti párt- vagy szervezeti kontroll akkor érvényesül 

maximálisan, ha a listák zártak, a nevek rangsora a jelöltlistán előre elrendezett és a szavazó nem változtathatja 

azt meg (Sartori, 1994: 11). 

A választási rendszer vonatkozásában az elfogadott törvényt egyfajta kompromisszumként értékelhetjük. A 

parlamenti pártok egyetértettek abban, hogy a pártok versengésének teret kell engedni az önkormányzati 

választásokon, csupán annak mértékében volt némi eltérés közöttük. Kiindulópontként a pártok elfogadták, hogy 

az önkormányzati választásoknál is a nagyobb településeken a parlamenti választásnál használt „vegyes‖ 

rendszert18 kell alkalmazni, azonban az egyéni és listás mandátumok egymáshoz viszonyított arányának 

tekintetében megoszlottak a vélemények. Az álláspontokra nagy hatást gyakorolt az 1990. évi parlamenti 

választás is, hiszen azok a pártok, melyek egyéni választókerületekben rosszul szerepeltek (FIDESZ, SZDSZ, 

MSZP), a listás mandátumok emelését szerették volna elérni, míg az MDF inkább az egyéni kerületekben 

szerezhető mandátumok arányának növelésében volt érdekelt. 

A tízezernél kisebb lakosságszámú településeken – az eredeti elképzelések szerint 5000 fős népességnél húzták 

volna meg a határt – ún. kislistás választási rendszerben (egy település egy választókerület) közvetlenül 

választották meg a képviselőket és a polgármestert. A tízezernél nagyobb lakosságszámú településeken a két 

szavazásos rendszert alkalmazták (egyéni kerületre, listát állító szervezetekre), a polgármestert pedig a 

képviselő-testület választotta meg, valamint volt egy 40%-os érvényességi és egy 25%-os eredményességi limit. 

A fővárosban tisztán listás alapon történő választási rendszerben választották meg a képviselőket, amit a 4%-os 

küszöb tovább nehezített. A megyei közgyűlések tagjait a megye települési polgármesterei közvetett választás 

(elektori rendszer) formájában választották meg. 

Mindent összevetve, a törvényalkotók az 1990-es önkormányzati választásoknak egyrészt az új önkormányzati 

rendszer bevezetésének, másrészt a helyi hatalomváltás vagy más szóval elitcsere lebonyolításának funkcióját 

szánták. Az első feltételt részben sikeresnek tekinthetjük, hiszen az önkormányzati törvény radikálisan 

megváltoztatta a helyi hatalmi viszonyokat. A korábban erősen centralizált pártállami struktúrák helyett valóban 

nagyobb önállósággal és döntési szabadsággal rendelkező decentralizáltabb szerkezet jött létre. A 

törvényalkotók a demokratikus megoldásokat tartották a legfontosabbnak, s így a demokratikus igények 

teljesítése mellett háttérbe szorult a szakszerűség, a gazdaságosság követelményeinek egyidejű érvényesítése. 

                                                           
18Egyéni és listás szavazás kombinációja. 
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Emellett az önkormányzati törvény hiányosnak tekinthető abban a vonatkozásban, hogy úgy került 

megalkotásra, hogy a települések működési feltételeit jelentősen befolyásoló kárpótlási törvény és a földtörvény 

párhuzamos megalkotására nem került sor, ami előrevetítette a létrejövő önkormányzatok tevékenységének 

gazdasági, vagyoni bizonytalanságát (Bőhm, 1999). A másik feltétel esetében bizonytalanabb kijelentéseket 

tehetünk, hiszen ha a KSH 1991-ben publikált adatait vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az 1990-ben 

kislistán megválasztott polgármesterek 55%-a, a képviselőknek pedig egyharmada volt korábban tanácstag. A 

megválasztott polgármesterek táborán belül magasnak mondható – egyharmad – a korábbi tanácselnökök 

aránya. A városok esetében a polgármesterek 18%-a, a képviselők esetében 12%-a volt korábban tanácstag, 

ezzel szemben nem jellemző a korábbi tanácselnökök polgármesterként történő újraválasztása: a polgármesterek 

7%-a volt korábban tanácselnök. Helyi szinten az „új elit‖ kialakulásában (különösen a városokban) szerepet 

játszott a parlamenti választásokon induló, de be nem jutott jelöltek megjelenése is. A parlamenti választásokon 

induló 3507 képviselőnek több mint 10%-a próbálkozott helyi szinten a képviselő-testületekbe bekerülni. 

Számuk a megválasztott polgármesterek és képviselők között több mint 400 (Farkas–Vajda, 1991: 42–43). 

Összegzésképpen annyi megállapítható, hogy „elitcseréről‖ csak korlátozott mértékben és főleg a városok 

esetében beszélhetünk. 

Az önkormányzatok négy éves működése módosításokat tett szükségessé, főleg a polgármester, a jegyző és a 

képviselő-testület viszonyában, hatáskörében; a helyi népszavazás és népi kezdeményezés intézményében; a 

különböző szintű önkormányzatok jogosítványaiban és a választásra vonatkozó szabályokban (Csefkó, 1997; 

Belügyminisztérium, 1992). Az MSZP-SZDSZ által elfogadott kormányprogram önkormányzatokra vonatkozó 

fejezete számos módosítási javaslatot fogalmazott meg. Ezek közül a legfontosabb a 10 000 lakosnál nagyobb 

településeket és a megyei közgyűléseket érintette, különösen éles vita alakult ki az önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról szóló törvényjavaslat körül. Az 1994-ben az önkormányzati választási törvény 

módosítása értelmében eltörölték a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú településeken az érvényességi és az 

eredményességi küszöböt, így a választás egyfordulóssá (relatív többség elve alapján) vált. A választási rendszer 

egyfordulóssá történő átalakítása váltotta ki az ellenzék legnagyobb tiltakozását (Kukorelli, 1996). Ezt jól 

mutatja az is, hogy a koalíció több mint kétharmados parlamenti többségéhez képest csupán 58,8%-os részvétel 

mellett fogadták el a törvénymódosítást. Az ellenzék pedig kivonult a parlamenti ülésteremből. 

A változás politikai következményei is jelentősnek mondhatók, mert a korábbi kétfordulós modellel szemben, 

ahol a pártok az elsőfordulós eredmények ismeretében köthettek választási együttműködést, most az 

erőviszonyok ismerete nélkül kellett ezt megtenniük. A módosítás egyértelműen a középutas és koalícióképes 

pártokat támogatta és nagy szerepe volt a pártrendszer kétpólusossá válásában is. 

A választópolgárok a 10 000 lakosnál nagyobb településeken csak egyéni jelöltekre szavazhattak, az 

arányosítást pedig azzal biztosították, hogy a mandátumot nem szerzett jelölteket állító szervezetek a 

töredékszavazatok összesítése után úgynevezett kompenzációs listáról jutottak képviselői helyekhez. 

Az ország összes polgármesterét közvetlenül választják meg, ezáltal a képviselő-testületben szerepük 

markánsabbá, hatalmi súlyponttá válhatott. Ezzel párhuzamosan módosították az összeférhetetlenségi törvényt, 

így a polgármesterek (megyei közgyűlési elnökök) parlamenti képviselők is lehetnek. 

A megyei közgyűlések tagjait közvetlen, kötött listás választási elv szerint választották meg. A megyei 

képviselők megválasztásának ez a formája egyrészt előrevetítette, hogy a testületekben a politikai pártok és a 

társadalmi szervezetek fognak döntő befolyást szerezni. Másrészt a városok és a megyeszékhelyek kiugró 

képviseletét valószínűsítette, ami abból a szempontból érdekes, hogy közjogilag a megyei jogú város nem része 

a megyének, így polgárai nem is szavaznak a megyei közgyűlés tagjaira (Finta–Kákai–Pálné, 1996). A 

Belügyminisztérium 2001-ben publikált szakmai anyaga is alátámasztja a fenti megállapítást, hiszen az 1998-as 

választások után a községekben lakó megyei közgyűlési tagok aránya 15 megyében alatta marad a 40%-nak, 

amiből azt a következtetést vonja le a szakmai anyag, hogy a megyei közgyűlésekben háttérbe szorul a községek 

érdekeinek képviselete. Országos összesítésben a megyei közgyűlési tagok mindössze 32%-a lakik községben, 

ezzel szemben a megyékben (a főváros nélkül) a városokban lakók aránya 56,3%, a községekben lakók aránya 

43,7% (Belügyminisztérium, 2001: 140–141.). 

1. ábra: A magyar önkormányzati választási rendszer 
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Összességében a magyarországi választási rendszert meglehetősen bonyolultnak tekinthetjük, a jelenleg 

érvényes választási rendszer a következő: 1. a falvakban lakó választópolgároknak 3+1 szavazata van (az 

elsővel a kislistáról választhatnak képviselőt, a másodikkal polgármestert, a harmadikkal pedig a megyei 

közgyűlés tagjaira szavazhatnak); 2. a városokban lakó választópolgároknak szintén 3+1 szavazatuk van (az 

elsővel egyéni választókerületekben induló jelöltre, a másodikkal polgármesterre, a harmadikkal a megyei 

közgyűlés tagjaira szavazhatnak19); 3. a fővárosban lakó választópolgároknak pedig már 4+1 szavazata van (az 

elsővel a kerületben induló egyéni jelöltekre, a másodikkal a kerületi polgármesterre szavazhatnak, a 

harmadikkal a fővárosi pártlistáról választhat képviselőket a fővárosi közgyűlésbe, a negyedikkel pedig a 

főpolgármesterre szavazhatnak). Minden településtípusban a plusz egy szavazat a kisebbségi önkormányzati 

jelöltek kiválasztására szolgál, természetesen, ahol van ilyen jelölt (Ágh–Kurtán, 1996: 264). Ezen kívül külön 

lehetőség van kisebbségi és településrészi önkormányzat(ok) létrehozására, amelyekre szintén külön választási 

szabály vonatkozik. 

Mindez a jelöltekre lefordítva azt jeleneti, hogy például egy kisvárosi jelölt ötféle módon szerezhet mandátumot 

(egyéni kerületben, polgármesterként, kompenzációs listán, megyei listán és kisebbségi jelöltként). 

A törvény módosításának vitatható pontja, hogy meghagyta az önkormányzati választások időpontját az 

országgyűlési választások évében, ami a két választás „összeolvadását‖ eredményezte. Ez a megoldás – az 

összeférhetetlenség megszüntetésével – lényegében összekapcsolta a helyi és az országos politikai elitet,20 ami 

önmagában még nem jelent rosszat, hiszen lehetőséget ad arra, hogy a helyi politikai elit befolyásolni tudja a 

nemzeti politikát, valamint „ugródeszkaként‖ szolgálhat a helyi politikusok országos politikussá válásának 

folyamatában (Lever, 1989: 25). Ez utóbbit jól mutatja, hogy egyre több önkormányzati tisztségviselő indul a 

parlamenti választásokon. 2002-ben a megyei közgyűlési elnökök 68%-a, a megyei jogú városok 

polgármestereinek szintén 68%-a és a fővárosi kerületi polgármestereknek 43%-a indult a parlamenti 

megmérettetésen (Zongor, 2002). Ha pedig a parlamenti képviselőket nézzük, akkor megállapítható, hogy míg a 

második parlamenti ciklusban a képviselők egyötöde töltött be valamilyen önkormányzati tisztséget, addig 

1998-ban arányuk már a negyven százalékot is megközelítette. Az 1998-as parlamenti ciklusban 38 (bár ebből 

négy a ciklus közben lemondott mandátumáról) elsőszámú önkormányzati vezető található a képviselők között 

(9 megyei közgyűlési elnök, 6 megyei jogú városi, 3 kerületi és 16 városi és községi polgármester). A 2002-es 

                                                           
19Kivéve, ha a választópolgár megyei jogú városban lakik, mert azok nem szavazhatnak a megyei közgyűlés tagjaira. 
20Az összeférhetetlenség megszüntetésével. 
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parlamenti ciklusban pedig már minden ötödik képviselő rendelkezik valamilyen vezető önkormányzati 

pozícióval (9 megyei közgyűlési elnök, 6 alelnök, 13 megyei jogú városi, 8 kerületi és 34 városi és községi 

polgármester). Nagyobb gond inkább abban mutatható ki, hogy az önkormányzati választások közelsége a 

parlamenti választásokhoz lényegében átpolitizálta, mintegy „harmadik fordulóvá‖ tette a helyi választásokat 

(Ágh, 2002). Célszerűnek tűnne – bár a mindenkori kormány szempontjából kevésbé – az önkormányzati 

választásokat a parlamenti ciklus félidejében tartani (a nyugati országok többségéhez hasonlóan), ezáltal talán 

nagyobb lakossági figyelem irányulna a helyi választásokra, valamint a helyi politika kevésbé szorulna háttérbe 

az országos politika mellett. Az épen kormányzó pártok szempontjából azonban ez a megoldás kevésbé tűnik 

támogathatónak, hiszen a kormány népszerűsége épp ebben az időszakban a legalacsonyabb. 

2010 újabb jelentős változásokat hozott a magyar önkormányzatok életében. A 2010. június 8-án „A helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló‖21 törvény elfogadásával22 koncepcionálisan 

hasonló változást vitt végbe a jelenlegi kormánytöbbség, mint az 1994-es ciklusban, amikor is bevezetésre 

került a közvetlen polgármester-választás (az 1994. évi LXI. törvénnyel). A törvény indokolása szerint: „A helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény hatályba lépése óta 

eltelt időszak gyakorlati tapasztalataira tekintettel szükségesnek mutatkozik a helyi önkormányzati választások 

szabályozásának átgondolása, melynek során a szabályozás rendszerének alapjaiban való átdolgozására kerül 

sor.‖ A törvény nemcsak változtatott az addig hatályos választási törvényen, hanem egyben némely pontot 

fogalmi pontosítást is végre hajtott. Így a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú települések esetében megmaradt 

az egyéni listás(korábban „kislistás‖) választási rendszer. A törvényjavaslat szerint: „A 10 000 vagy ennél 

kevesebb lakosú településeken alkalmazott választási rendszer hatályos jogszabályban foglalt ’kislistás’ 

megnevezése pontatlan, hiszen ez a választási rendszer alapvetően egyéni jelöltekre leadható szavazatokon 

alapul. Így pontosabbnak tekinthető az egyéni listás választási rendszer kifejezés alkalmazása.‖ 

A másik lényeges változtatás a megválasztható képviselők számának radikális csökkentése volt. Korábban a 10 

000 vagy ennél kevesebb lakosú települések esetében korábban 100 lakosig 3, 600 lakosig 5, 1 300 lakosig 7, 3 

000 lakosig 9, 5 000 lakosig 11, míg 10 000 lakosig 13. Ezt a rendszer írta a Fidesz-KDNP, méghozzá úgy 

nagyjából a felére csökkentette a megszerezhető mandátumok számát (100 lakosig 2 fő, 1 000 lakosig 4 fő, 5 

000 lakosig 6 fő, 10 000 lakosig 8 fő lesz a képviselő testület létszáma). 

Szintén létszámbeli változást eredményezett a 10 000-nél több lakosú településeken és a fővárosi kerületekben 

(ahol egyébként a vegyes választási rendszer megmarad): 25 000 lakosig 8 egyéni választókerületi és 3 

kompenzációs listás mandátum, 50 000 lakosig 10 egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listás mandátum, 

5 000 lakosig 12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum, végül 100 000 lakosig 14 egyéni 

választókerületi és 6 kompenzációs listás mandátum lesz kiosztható. 

Közjogi szempontból, méghozzá a választási rendszer arányossága szempontjából kérdéseket vet fel, hogy a 

kormánytöbbség éppen a kompenzációs listás mandátumokat csökkentette nagyobb arányban az egyéni 

választókerületi mandátumokkal szemben –, ezzel meglehetősen nehéz helyzetbe juttatva a választási rendszer 

arányossági (kompenzációs) elemeire számító (szoruló) pártokat. Az arányossági elv csorbulását jelenti az is, 

hogy a kompenzációs mandátumok nemcsak, hogy nagyobb arányban csökkentek, de az új szabályozás 

immáron 100 000 lakosig sorolaj fel a megszerezhető mandátumok számát (korábban a felső határ 70 000 volt), 

s az e feletti lakosságszámú települések esetében is csupán 25 000 lakosonként nő eggyel a kompenzációs 

mandátumok száma (korábban 15 000 lakosonként nőtt). 

5. táblázat: A képviselő testületek számának alakulása 
 

10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település 

1990 2010 

Lakosságszám Megszerezhető mandátum Lakosságszám Megszerezhető 

mandátum 
  

100-ig 3 100-ig 2 

600-ig 5 

1 300-ig 7 1 000-ig 4 

3 000-ig 9 

                                                           
212010. évi L. törvény. 
22257 igen és 99 nem mellett. 
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10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település 

1990 2010 

Lakosságszám Megszerezhető mandátum Lakosságszám Megszerezhető 

mandátum 
  

5 000-ig 11 5 000-ig 6   

10 000-ig 13 10 000-ig 8   

10 000-nél több lakosú települések, fővárosi kerületek 

1990 2010 

Lakosságszám Egyéni 

mandátum 
Kompenzációs 

mandátum 
Lakosságszám Egyéni 

mandátum 
Kompenzációs 

mandátum 

25 000-ig 10 7 25 000-ig 8 3 

50 000-ig 14 9 50 000-ig 10 4 

60 000-ig 15 10 75 000-ig 12 5 

70 000-ig 16 11 100 000-ig 14 6 

Minden további 10 000 lakos után eggyel nő az egyéni 

választókerületben, és minden további 15 000 lakos 

után eggyel nő a kompenzációs listán választott 

képviselők száma. 

Minden további 10 000 lakos után eggyel nő az egyéni 

választókerületben, és minden további 25 000 lakos 

után eggyel nő a kompenzációs listán választott 

képviselők száma. 

Érzékelhető változást hozott az új törvény a főváros és a megyei közgyűlések tekintetében is. A törvény 

elvégezte azt az időszerű korrekciót, amely leképezi a rendszerváltás óta bekövetkezett demográfiai 

változásokat, hiszen a fővárosi közgyűlés létszámának számszerű meghatározása helyett a főváros 

lakosságszámához igazodó, a közgyűlés létszámának meghatározására vonatkozó elvet tartalmazza. A korábbi 

önkormányzati választási törvény a fővárosi közgyűlés számát fixen, 66 főben rögzítette. Az új rendszerben a 

demográfiai változásokhoz fog igazodni a közgyűlés létszáma: a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi 

szerv adatszolgáltatását követően a testület lakosságszám alapján meghatározott létszámát az illetékes választási 

iroda vezetője állapítja majd meg. A fővárosi közgyűlés tagjainak számát a főváros lakosságszáma alapján kell 

tehát meghatározni, méghozzá úgy, hogy minden 50 000 lakos után egy képviselő választható. 

Hasonló rendszerben számítandó a megyei közgyűlések létszáma is, amely ezentúl szintén a lakosságszámhoz 

fog igazodni – bár kötöttebb rendszerben, mint a fővárosi grémiumé. Korábban az önkormányzati választásról 

szóló törvény mellékelte rögzítette az egyes megyei közgyűlések taglétszámát. Az új törvény szerint 400 000 

lakosig minden 20 000 lakos után 1 képviselő, de legkevesebb 15 képviselő; 700 000 lakosig 20 képviselő, és a 

400 000-t meghaladó minden további 30 000 lakos után 1 képviselő; végül 700 000 lakos fölött 30 képviselő, és 

a 700 000-t meghaladó minden további 40 000 lakos után 1 képviselő választható. 

A létszámra vonatkozó szabályok mellett rövidítette a törvény a kampány időszakát és a jelölésre (ajánlásra) 

vonatkozó szabályokat is, amivel egyértelműen a mindenkori ellenzék vagy a kisebb, így „szegényesebb‖ 

országos hálózattal rendelkező pártok és szervezetek helyzetét nehezítve meg. Ezek közé tartozik az a módosítás 

is, hogy a korábbi szabályozáshoz képest főpolgármester-jelölt az lehet, akit a főváros választópolgárainak 2%-a 

ajánlott (korábban ez a szám 0,5 % volt). A változás szintén megokolható demográfiai alapon, bár tegyük hozzá, 

hogy Budapest lélekszáma 1990 óta fokozatosan csökkent, s csak a 2000-es évek elejétől indult ismét 

növekedésnek. Ennek fényében tehát a 0,5 % az 1990-es években valóban „könnyű korlát‖ volt, de egy növekvő 

Budapest esetében korántsem tűnhet irreálisnak. 

Az új törvény az ajánláson túl, az ellenzék egyik másik „achillesz-i‖ pontjára is céloz: nevezetesen a 

kompenzációs listára. Az 1990-es szabályozás szerint a 10 000-nél több lakosú településen kompenzációs listát 

az a jelölő szervezet indíthatott, amely az adott település egyéni választókerületeinek legalább egynegyedében 

jelöltet állított, ezentúl azonban a település egyéni választókerületinek több mint felében kell jelöltet állítania 

annak a jelölő szervezetnek, amely versenybe akar szállni az egyébként csökkentett kompenzációs 

mandátumokért. 

Végül, de nem utolsó sorban említést érdemel a fent említett demográfiai korrekciós szabályok következménye: 

az új törvénnyel felhatalmazást kapott a kormány arra, hogy rendeletben jelölje ki a lakosságszám-adatot 

nyilvántartó központi szervet. 
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5. A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 
JELLEGZETESSÉGEI23

 

Jelenleg – mint azt már korábban jeleztem – Magyarországon hatféle helyi választási rendszer létezik. Ahhoz, 

hogy megértsük az európai összehasonlításban egyébként meglehetősen szokatlan választási rendszerünket, 

szükséges egy kis kitekintést tennünk. 

A „heterogén‖ eljárási modellben nagyon nehéz általános megállapításokat tenni, hiszen ahány 

településkategóriát vizsgálunk, annyi választási eljárással és ebből következően annyi eredménnyel találkozunk. 

További nehézséget okoz a megválasztható önkormányzati döntéshozók számának változása is. 1994-ben a 101-

300 lakosú településeken két fővel nőtt a képviselő-testületek száma, ami a megválasztott képviselők számát kb. 

900 fővel növelte.24 

A másik befolyásoló tényező, hogy 1990 óta a települési szétválások következményeként új önkormányzatok 

jöttek létre, azaz megnőtt a képviselő-testületek száma. Ezzel szemben a 10 001-25 000 fős népességszámú 

településen a megszerezhető listás mandátumok száma 9-ről 7-re, míg a 25 001-70 000 fős népességszámú 

településen 42-ről 30-ra csökkent (Bocz, 1996: 11). A változások egyértelműen a törvényi szabályozásban 

keresendők, míg 1990-ben az akkor hatályos szabályozás szerint a 70 ezer lakos feletti településeken 10 ezer 

lakosonként 1-1 fővel nőtt az egyéni választókerületekben, ill. a listán megválasztható képviselők száma, addig 

1994-ben 10 ezer lakosonként egy fővel nőtt az egyéni választókerületekben, ill. 15 ezer lakosonként egy fővel a 

kompenzációs listán megválasztható képviselők száma. Mindezek hatására 1990-hez képest, kb. 500 fővel 

csökkent a listán szerzett mandátumok száma. 

Az egyes önkormányzati választásokon mintegy 100 000 ember jelölteti magát a különböző pozíciókra, ebből a 

3200 polgármesteri pozícióra 8000 körül, a 25 000 képviselői helyre 50 000 körül, a megyei és fővárosi 

közgyűlés 901 mandátumára pedig 6000 jelentkező jut. 2010-ben a törvénymódosítás kihatott a jelöltek számára 

is. Még a polgármesteri székért 8752-en indultak az egyéni képviselői helyekért 8590-en. A megyei 

mandátumokért pedig 1953-an indultak harcba. Az összes jelölt száma 66.050 fő volt, melynek 65 százaléka 

független jelölt volt. Ha az egymással versengő szervezetek oldaláról vizsgáljuk az önkormányzati helyek 

„fontosságát‖ megállapíthatjuk, hogy jelentős szervezeti érdeklődést tapasztalunk az önkormányzati helyek 

iránt. 1994-ben 48 párt, 113 pártkoalíció, 439 társadalmi szervezet, 39 társadalmi szervezet által létrehozott 

koalíció és 197 „vegyes‖ (párt és civil szervezet) koalíció, 1998-ban 39 párt 376 pártkoalíció (ezen belül 121 

vegyes koalíció), 443 társadalmi szervezet és 54 társadalmi szervezet által létrehozott koalíció, 2002-ben 47 párt 

és 659 társadalmi szervezet, 2006-ban pedig 44 párt és 647 társadalmi szervezet szállt versenybe a 

mandátumokért. 2010-ben pedig 406 szervezet indult el a választásokon, ebből közel negyven párt és több mint 

300 civil szervezet versengett egymással. Az adatok tehát egyértelműen a helyi önkormányzati pozíció 

felértékelődését jelzik (Kákai, 2008). 

Idős asszony szavaz a 2010. évi önkormányzati választásokon 

                                                           
23Jelen tanulmányban döntően a 10.000 lakosnál nagyobb települések választási eredményeivel foglalkozok. 
24A 2010-ben életbeléptetett Ötv. módosítást ugyanakkor a képviselők létszámát lényegében megfelezte. 
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Forrás: MTI 

Ha az önkormányzati választások összefoglaló adatait nézzük, akkor szembetűnő a függetlenek arányának 

folyamatos emelkedése. E tendencia elsősorban nem a lakosság pártellenes magatartásának eredménye, hanem 

inkább a magyar településszerkezet szétaprózottságának következménye. Az adatok elfedik egyrészt azt 

jelenséget, hogy bár az önkormányzatok 91%-a 5000 lakosnál kisebb település, azonban a lakosság 68%-a a 237 

magyar városban lakik, így amit kisebbségnek gondoltunk az valójában a többség. 

Másrészt – de az előbbiből következően – a pártok állította jelöltekre leadott szavazatok megoszlása eltér a 

mandátumok megoszlásától. Horváth M. Tamás 1994-ben végzett számításai azt mutatták, hogy a polgármester-

választáson a választók 55%-a valamelyik párt jelöltjét támogatta, s csak a kisebbség, 45% szavazott a független 

jelöltekre (Horváth M., 1996: 157–58). 
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A kistelepüléseken megválasztott polgármesterek több mint nyolcvan százaléka volt független, ami az öt 

választás tükrében folyamatosan emelkedett. A pártok ebben a településkategóriában nem igazán tudtak 

befolyást szerezni. Magyarázatként talán az szolgálhat, hogy a pártok érdeklődési körén kívül helyezkednek el a 

kistelepülések, másrészt a pártok szervezeti kiépítettsége is meglehetősen alacsony ebben a 

településkategóriában. 

A 10 000 lakosnál nagyobb településeken (ahol csak 1994-től választják közvetlenül a polgármestert) 

megfordult a trend: itt a megválasztott polgármestereknek már „csak‖ 13,6%-a volt független, ami 2002-re 

15,2%-ra emelkedett. Ebben a településtípusban a polgármesterek már egyértelműen a pártok támogatásával 

nyerték el megbízatásukat (1994-ben 69,1% volt a pártok, pártszövetségek aránya a megválasztott 

polgármesterek között, ami 1998-ban 68,7%-ra csökkent).25 A pártok mellett ebben a településkategóriában a 

civil szervezetek is nagyobb szerephez jutottak (1994-ben a polgármesteri mandátumok 6,17%-át, 1998-ban és 

2002-ben pedig 6,1%-át szerezték meg). 

A képviselő-választások adatai némileg eltérnek – bár a tendenciák hasonlóak – a polgármester-választás 

adataitól. A tendencia alakulásában a 2002-es majd a 2006-os választás okozott némi változást, hiszen 2002-ben 

a függetlenek által megszerzett mandátumok aránya 3,2%-kal csökkent 1998-hoz viszonyítva, ami mögött 

elsősorban a nagypártok előretörése húzódik meg. A kistelepüléseken a pártok és a civil szervezetek szereplése 

hasonló képet mutat, mint amit a polgármester-választásnál megfigyeltünk. A független jelöltek folyamatosan 

mandátumokat szereztek a pártok és civil szervezetek „rovására‖. 1990-ben a mandátumok aránya a pártokkal 

szemben 71:25, 1994-ben 84:14, 1998-ban 90:8, 2002-ben 92:6 és 2006-ban pedig 84:14 volt a függetlenek 

javára. 

A 10 000 lakost meghaladó népességszámú települések helyzete a vonatkozó jogi szabályozás változása miatt 

ellentmondásosan alakult. A pártlisták megszűnése és az ún. kompenzációs listán megszerezhető mandátumok 

számának csökkentése arányosabbá tette a választási rendszert. Ennek az volt a következménye, hogy a jelölő 

szervezetek kevesebb jelöltjüket tudták listán a képviselő-testületbe juttatni, ami a jelöltek személyes 

megmérettetése, az egyéni választókerületi rendszer erősödése irányába hatott. 

A választás-kutatásnál nagy kérdés, hogy a helyi választásokon a választópolgárok pártokra vagy személyekre 

szavaznak. A kérdést nem egyszerű eldönteni, hiszen, mint az adatok is mutatják, (főleg a városokban) a 

választók jelentős részét helyi szinten is a pártpolitika mobilizálja. Ezzel szemben áll a választók másik fele, 

akik egyéni szempontok alapján választanak. Ezt a kettősséget jól mutatja Oscar W. Gabriel kutatása is, 

melyben az általa megkérdezettek csak kis hányada tudta megnevezni a városháza képviselőit, ami alapján azt a 

következtetést vonta le, hogy a választók helyi szinten nem a személyes kritériumok alapján választanak 

(Wehling, 2000: 190–194). Ezt részben alátámasztja a Jelenkutató Intézet tíz városban végzett felmérése is, ahol 

a megkérdezettek 42%-a ismerte saját képviselőjét (Marelyn–Kabai–Dénes, 2001). A polgármester-választásnál 

más szempontok játszanak szerepet, mint a képviselőknél; a kiválasztásnál a megkérdezettek döntően a 

személyiségjegyeket, a szakmai felkészültséget sorolták az első helyre (Wehling, 2000: 192). Pécsett, 

Kaposváron és Szekszárdon 2001-ben végzett OTKA kutatásunk szerint a választópolgárok a polgármester-

választásnál főleg a jelölt személye (32%; 32,8%; 44,5%), szakmai felkészültsége (27,9%; 34,5%; 32,4%), 

végül párttagsága (22,5%; 11,3%; 11,9%) alapján hozták meg döntésüket (Kákai, 2004: 166). 

A kompenzációs listás mandátumok megszerzésének lehetősége azonban nem egyformán érintette az egyes 

jelölő szervezeteket. Az 1994-es jogi szabályozás szerint ugyanis a kompenzációs listát állító szervezetek a 

település egyéni választókerületeiből összesített töredékszavazatok arányában kaptak mandátumot, ami 

elsősorban azoknak kedvezett, akik sok egyéni jelöltet tudtak állítani a választókerületekben. A listaállításhoz, 

illetve a jelöléshez szükséges feltételrendszer módosítása a szervezettségüket és országos kiépítettségüket 

illetően jobb feltételekkel rendelkező nagyobb pártokat hozta előnyösebb helyzetbe, a kisebb és kevesebb 

egyéni jelöltet állító szervezetek mandátumszerzési esélyei e tekintetben rosszabbak voltak. 

A 10 000 lakosnál nagyobb településeken a pártok színeiben megválasztott képviselők aránya a vizsgált 

ciklusban változó képet mutat. Az adatokhoz hozzátartozik, hogy minél nagyobb településkategóriát vizsgálunk, 

annál nagyobb szerephez jutnak a politikai pártok. Bár az adatok folyamatos csökkenést jeleznek, ennek ellenére 

a tízezernél nagyobb települések képviselő-testületeit erősödő pártosodás jellemzi. Ebben a településtípusban 

1990-ben az összes mandátum 82%-át, 1994-ben 85%-át, 1998-ban már „csak‖ 80%-át szerezték meg a pártok 

                                                           
25Ebben nincs benne a pártok és társadalmi szervezetek által közösen megszerzett mandátumok aránya. 
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és azok koalíciói.26 Ugyanakkor 2002-től a pártok és azok koalícióinak újbóli erősödését tapasztaljuk, hiszen 

2002-ben 82%-át, 2006-ban pedig már 88%-át szerezték meg. 

Ebben a településkategóriában a társadalmi szervezetek is jelentősen növelték mandátumaik arányát: 1990-ben a 

képviselői mandátumok 3,56%-át, 1994-ben 7,51%-át és 1998-ban 12,63%-át, 2002-ben 11, 2%-át és 2006-ban 

pedig 10,8%-át szerezték meg. Ha ehhez még hozzávesszük a megyei/fővárosi közgyűlési választásokon elért 

(1994-ben a 10 000 lakos és az alatti településeken a mandátumok 9,6%-át, 10 000 lakos és a feletti 

településeken pedig 3,5%-át, 1998-ban a 10 000 lakos és az alatti településeken a mandátumok 13,77%-át, a 10 

000 lakos és a feletti településeken pedig 9,1%-át)27 eredményeket, akkor az mondhatjuk, hogy a civil 

szervezetek részvétele jelentősnek mondható. 

Ha az összes megszerezhető mandátumon28 belül vizsgáljuk a pártok erősorrendjét, akkor a következő 

megoszlást kapjuk. 

A táblázatból jól látszik, hogy a pártok által önállóan szerzett mandátumok aránya folyamatosan csökken, ami 

egyértelműen a választási törvény módosításának köszönhető, hiszen az egyfordulós választási szisztéma 

támogatta a közös jelöléseket, és – második forduló hiányában – az egyes jelölő szervezeteknek már a választási 

küzdelem kezdetén arra kellett törekedniük, hogy a sikeres szereplésük érdekében koalíciós jelölteket indítsanak 

az önkormányzati mandátumok megszerzéséért. Ugyanakkor ennek némileg ellentmond a 2010-es választás, 

ahol mind a polgármester, mind pedig a képviselők esetében jelentősen nőtt a pártok által önállóan szerzett 

mandátumok aránya. Az adatok egyértelműen a FIDESZ előretörésével magyarázható, hiszen a tavaszi 

kétharmados parlamenti győzelem és az önkormányzati képviselői helyek csökkentése relatíve felértékelte a párt 

sikerességét. 

Természetesen a különböző településeken megszerzett mandátumok összesítése csak arra jó, hogy az alapvető 

tendenciákat jelezze. Ennél érdekesebb lehet, ha a pártok és civil szervezetek vonatkozásában kiemeljük a 

megyei jogú városokat, valamint a fővárosi és megyei közgyűléseket (lásd 6. táblázat). 

Az adatokból egyrészt az látszik, hogy mind a polgármesterek, mind a képviselők esetében drasztikusan esett a 

pártok által önállóan mandátumot szerzett jelöltek aránya, másrészt különösen a polgármesterek tekintetében 

folyamatosan csökkent a mandátumot szerezni képes pártok száma. Míg 2002-ben az MSZP, az SZDSZ és a 

FIDESZ, addig 2006-ban már csak a FIDESZ és az MSZP tudott önállóan polgármesteri pozíciót szerezni. A 

pártok erőpozíciójára vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy az FKgP és a KDNP 12 év alatt gyakorlatilag eltűnt a 

megyei jogú városok képviselő-testületeiből. Az MSZP a polgármesteri pozícióinak megtartása mellett főleg a 

képviselői helyek tekintetében tudott javítani 1998-hoz viszonyítva, bár 2006-ban, majd 2010-ben mind a 

polgármesteri mind a képviselő-választás alkalmával jelentős mandátum veszteséget volt kénytelen elkönyvelni 

2002-höz viszonyítva. Sőt az adatok függvényében bátran állíthatjuk, hogy 2006-ban, de különösen 2010-ben 

minden idők legrosszabb választási eredményét érte el a szocialista párt. A FIDESZ ellenben mind a 

polgármesteri, mind a képviselői mandátumainak tekintetében jelentős mandátumgyarapodást könyvelhetett el 

2002-höz viszonyítva, sőt 2010-ben már csak ez a párt volt képes önállóan polgármesteri székhez jutni. Az 

SZDSZ vonatkozásában hasonló mandátumveszteséget látunk, mint az MSZP esetében, ami a párt részben 

folyamatosnak tekinthető „térvesztésének‖ trendjébe illeszthető, azzal a megkötéssel, hogy 2006-ban már 

egyetlen polgármestert sem tudott adni a párt, és a képviselő helyek tekintetében is közel 3%-os visszaesés 

mutatkozik 2002-höz képest, míg végül 2010-ben teljesen eltűnt a képviselő-testületekből. A pártok 

versenyében azonban újdonságnak tekinthető, hogy a korábbi „tetszhalott‖ állapotából magához tért az MDF és 

1998 után újra aktív szereplőjévé vált a helyi politikának, amit majd a 2006-os és a 2010-es választás pecsételt 

meg végérvényesen. 

Ebben a településkategóriában a civil szervezetek által megszerzett mandátumok tekintetében az elmúlt 

választásokhoz képest jelentős visszaesés mutatkozik. Míg 1994-ben a polgármesteri mandátumok 9,1%-át, 

1998-ban pedig 4,5%-át szerezték meg, addig 2002-ben már egyet sem, és a képviselői helyek tekintetében is 

csökkent a mandátumot szerzett civil képviselők aránya. Ugyanakkor 2006-ban újra sikereket értek el a 

polgármesteri választásokon, majd 2010-ben szintén jelentős visszaesés következett be. A képviselői helyek 

vonatkozásában épp fordított tendencia mutatkozik a 2006-os visszaesés után újra jelentős növekedés figyelhető 

meg 2010-ben. 

                                                           
26A pártok és azok koalíciói a megyei/fővárosi közgyűlések mandátumainak 1994-ben 91,7%-át, 1998-ban 87,9%-át, 2002-ben pedig 75%-át 

szerezték meg. 
272006-ban a 10 000 lakos alatt 5,7%-ot és a 10 000 lakos felett 1,2%-ot tudtak szerezni, ami jelentős visszaesés 1998-hoz képest. 
28Polgármesteri, képviselői és megyei/fővárosi közgyűlési mandátumok összesen. 
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6. táblázat: A pártok és civil szervezetek által önállóan szerzett mandátumok aránya a megyei jogú 

városokban jelölőszervezet-típusonként, 1990-2010 
 

1990 1994 1998 2002 2006 2010 

képvisel

ő* 
polgárm

ester 
képvisel

ő 
polgárm

ester 
képvisel

ő 
polgárm

ester 
képvisel

ő 
polgárm

ester 
képvisel

ő 
polgárm

ester 
képviselő 

17,3 4,5 3,2 13,6 16,4 4,5 3,4 8,7 9,5 100,0 45,2 

5,1 18,2 33,4 27,3 28,4 27,3 30,6 8,7 25 - 26,2 

4,0 - 1,8 - 2,7 - - - - - - 

6,1 4,5 2,9 - - - - - - - - 

16,8 - 1,6 - 0,6 - 0,6 - 2,2 - - 

- - 0,1 - 2,1 - 1,2 - - - - 

19,1 27,3 13,0 9,1 6,7 9,1 6,0 - 5,2 - - 

- - - - - - - - - - 14,9 

- - - - - - - - - - 5,9 

3,6 - 4,0 - 2,3 - 1,3 - 0,3 - 0,5 

0,4 9,1 8,0 4,5 10,6 - 7,2 4,3 3,6 - 7,2 

72,4 63,6 68,0 54,5 69,8 40,9 50,3 21,7 45,8 30,4 49,3 

* 1990-ben a vegyes választási rendszerbe tartozó városokban a polgármestert közvetett módon választották. 

Forrás: BM OVI, 1990; 1994; 1998; 2002; 2006, 2010 adatai alapján számolt. 

Ha a fővárosi közgyűlést és a megyei jogú városok polgármestereit vizsgáljuk, akkor 1994-2010 között 77 

ember fordult meg a polgármesteri székben. Ebből 39-en csupán egyszer, 21-en kétszer, 8-an háromszor 6-an 

négyszer, 3-an ötször tölték be ezt a tisztséget. A 24 város közül csupán egy olyan várost találunk, ahol 

mindegyik önkormányzati választás egyben személycserét is jelentett.29 A jelenség nem csak a megyei jogú 

városokra igaz, hanem országosan is, hiszen 1994-ben a polgármesterek 74%-át, 1998-ban 72%-át, 2002-ben 

88%-át ezzel szemben a képviselőknek 1994-ben 38%-át, 1998-ban 52%-át, 2002-ben 64%-át választották újra 

(Bocz, 2003: 21). Az újraválasztás független a település méretétől, azaz közel azonos arányban választották meg 

ismét a polgármestereket és a képviselőket a 10 ezer alatti és a 10 ezer főnél nagyobb lakosságszámú 

településeken, valamint független a parlamenti választás eredményeitől is (Bocz, 1999: 16). Ennek 

magyarázatául a polgármesterek helyi ismertségét, személyi képességeit, végzett munkáját emelhetjük ki, hiszen 

ha az adott település lakossága elégedett polgármesterével, nem szívesen váltják fel egy addig ismeretlen 

személlyel (Bocz, 1996: 19). 

A fővárosi és megyei közgyűlések mandátumainak alakulása a megyei jogú városokhoz viszonyítva hasonló 

tendenciát mutat. 

Az adatatok szintén az önállóan megszerzett mandátumok arányának csökkenését mutatják. A pártok 

erősorrendjét vizsgálva pedig az MSZP erősödése figyelhető meg. Bár 1998-ban mind a 10 000 lakos alatti, 

mind a 10 000 lakos feletti listán veszített mandátumot 1994-hez képest, 2002-ben mégis több mint 10%-ot 

tudott javítani mandátumainak arányán. Ezzel szemben 2006-ban 10 százalékot meghaladó 

mandátumveszteséget volt kénytelen elszenvedni ebben a településkategóriában. A FIDESZ és rajta keresztül a 

jobboldal tűnik a közgyűlési választások legnagyobb vesztesének, hiszen korábbi (1998-as) mandátumainak 

jelentős többségét 2002-ben elvesztette. Míg 1998-ban a 19 megyéből 16-ban volt jobboldali többség, addig 

2002-ben ez a szám 4-re csökkent. 2006 ezzel szemben újabb fordulatot hozott, hiszen a FIDESZ egy megyét 

leszámítva valamennyi megyében megszerezte a többséget. 2010-re tovább javította pozícióját a Jobboldal 

(FIDESZ-KDNP), ekkor már mind a 19 megyében „diadalmaskodni‖ tudott. Ha a jobboldal-baloldal 

versengésében nézzük a fővárosi és megyei közgyűlések mandátum-megoszlásait, akkor az 1998-as 296:250-es 

jobboldali túlsúly 2002-re 425:303 arányú baloldali többségre változott, viszont 2006-ban újból 488:344 arányú 

jobboldali többség következett. 2010-ben pedig 270:155 arányú jobboldali győzelem született. Hasonlóan nagy 

visszaesés tapasztalható a civil szervezetek szereplésében is. 

                                                           
29Nagykanizsa. 
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7. táblázat: A pártok és civil szervezetek által önállóan szerzett mandátumok aránya a fővárosi és a megyei 

közgyűlésekben jelölőszervezet-típusonként, 1994-2010 
 

  1994 1998 2002 2006 2010 

10 000 

lakos 

alatt 

10 000 

lakos 

felett 

10 000 

lakos 

alatt 

10 000 

lakos 

alatt 

10 000 

lakos 

felett 

10 000 

lakos 

felett 

10 000 

lakos 

alatt 

10 000 

lakos 

felett 

Egy 

megye 

egy 

választók

erület 

FIDESZ 7,0 6,1 16,4 14,6 2,0 2,0 - - - 

MSZP 30,4 35,7 27,0 31,6 43,5 44,4 29,2 34,4 21,0 

FKGP 9,1 4,7 10,6 5,6 - - - - - 

KDNP 5,9 5,6   - - - - - - 

MDF 4,3 4,4 0,5 - 2,7 1,5 2,1 2,9 - 

MIÉP - - 0,2 2,0 - 2,0 - - - 

SZDSZ 13,2 19,9 4,6 11,4 1,8 9,1 0,9 4,95 - 

Egyéb 

párt* 
5,6 2,3 1,8 1,2 - - - - 15,5 

Társadal

mi 

szervezet

ek 

9,3 3,2 10,9 8,5 10,0 3,8 5,9 0,9 1,9 

Összesen 84,8 81,9 72,0 74,9 60,0 62,8 38,2 43,1 38,4 

Forrás: BM OVI, 1994; 1998; 2002; 2006, 2010 adatai alapján számolt. 

* 2010-ben az egyéb pártok neve alatt a Jobbik és az LMP szerepelt, előbbi a mandátumok 14,3, utóbbi pedig 

1,2 százalékát szerezték meg. 

A fővárosi közgyűlés összetételében – a főpolgármester személyétől eltekintve (aki az ötször győztes Demszky 

Gábor sorozatát törte meg) –, érdekes tendenciákat figyelhetünk meg. Az SZDSZ mandátumainak aránya 20 év 

alatt 35%-ról 0%-ra csökkent, ezzel szemben az MSZP 7%-ról 36%-ra, majd 2010-ben 30%-ra tudta növelni 

mandátumainak arányát. Ugyanezen időszak alatt a jobboldal vezető erejévé a FIDESZ által létrehozott koalíció 

vált, amely választásról választásra a mandátumok egyharmadát birtokolta, 2006-ban azonban már 45%-át 

2010-ben pedig már 51%-át. A nagy pártok mellett csupán a MIÉP (1994-ben az FKgP-vel közösen a 

mandátumok 11%-át birtokolta, bár befolyása folyamatosan csökken 2002-ben a mandátumok 8%-át szerezte 

meg, 2006-ban viszont már nem jutott be a közgyűlésbe) és az MDF tudott mandátumot szerezni, majd a 

közgyűlésből való kiesésük után két új párt jelent meg a közgyűlésben a Jobbik és az LMP. 

Az adatok egyértelműen a blokkosodás irányába mutatnak, azaz míg 1994-ben az önkormányzatok két-

hárompólusú pártrendszer képét mutatták, addig 1998-ban csupán két markáns szereplője maradt a helyi 

politikának, bár a 2010-as választások inkább már a domináns egypárt képét mutatja. A blokkosodás erős 

ideológiai polarizációt, szembenállást eredményezett, a létrejövő koalíciók is főleg az egyes ideológiai 

blokkokon belül köttettek. A blokkok között szinte nincs átjárás a pártok között, ez a helyzet felértékelte a 

különböző társadalmi szervezetek (környezetvédő, városvédő, lokálpatrióta stb.) koalíciós szerepét, hiszen egyre 

nagyobb arányban találkozunk olyan koalíciókkal, melyeket pártok és civil szervezetek hoznak létre. 

Jól mutatják ezt a tendenciát a megyei jogú városi, a fővárosi és megyei közgyűlési választások adatai is. 

A táblázat adatai azt mutatják, hogy az elmúlt négy önkormányzati választás alkalmával folyamatosan csökken a 

pártok által önállóan, és növekszik a pártkoalíciók, a pártok és társadalmi szervezetek által közösen megszerzett 

mandátumok aránya. 

Az adatok egyfajta átrendeződését mutatja, hogy míg 1994-ben és 1998-ben a pártok még a mandátumok 60%-

át önállóan szerezték meg, addig 2002-ben csupán 43%-át úgy, hogy közben a pártkoalíciók által megszerezett 

mandátumok aránya kétharmaddal nőt. A pártkoalíciók tekintetében az összes mandátum 9%-át az MSZP-
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SZDSZ, 12%-át a FIDESZ-MDF, 5,9%-át a FIDESZ-MDF-MKDSZ, 2,4%-át a FIDESZ-MKDSZ 

formációkban szerezték meg. 

8. táblázat: Megyei jogú városok mandátumainak összesítése jelölőszervezet-típusonként, 1990-2006 
 

  1990 1994 1998 2002 2006 2010 

mand. %-ban mand. %-ban mand. %-

ban 
mand. %-ban mand. %-ban mand. %-ban 

Pártok 

önálló

an 

570 71,0 407 60,1 398 59,2 288 43,2 295 42,6 204 45,6 

Pártok 

koalíci

óban 

174 21,7 165 24,4 155 23,1 230 34,5 289 41,8 199 44,4 

Pártok 

társad

almi 

szerve

zetekk

el 

közös

en 

18 2,2 19 2,8 23 3,4 85 12,7 69 10,0 25 5,6 

Társad

almi 

szerve

zetek 

önálló

an 

3 0,4 54 8,0 71 10,6 48 7,2 25 3,6 15 3,3 

Társad

almi 

szerve

zetek 

koalíci

óban 

- - 5 0,7 4 0,6 4 0,6 10 1,5 1 0,2 

Függe

tlenek 
28 3,5 27 4,0 21 3,1 12 1,8 3 0,4 4 0,9 

Egyéb 10 1,2 - - - - - - 1 0,1 - - 

Össze

sen 
803 100,0 677 100,0 672 100,0 667 100,0 692 100,0 448 100,0 

Forrás: BM OVI, 1990; 1994; 1998; 2002; 2006; 2010 adatai alapján számolt. 

Ha az eredményeket abból a szempontból is megvizsgáljuk, hogy a választások idején éppen mely pártok voltak 

kormányon, és melyek ellenzékben, akkor azt mondhatjuk, hogy 1998-ban a FIDESZ-FKgP-MDF 

kormánykoalíció a mandátumok közel 40%-át szerezte meg, hasonlóan az akkor ellenzékben lévő MSZP-

SZDSZ koalíció mandátumarányához. 2002-ben az MSZP-SZDSZ a mandátumok 51,6%-át szerezte meg, 

szemben a FIDESZ-MDF koalíció 34%-ával. 2006-ban jelentősen megváltoznak az erőviszonyok, akkor az 

MSZP-SZDSZ koalíció a mandátumok 38%-át szerzik meg, míg a FIDESZ és koalíciós partnerei 44,2%-ot30 

(ezen belül a FIDESZ-KDNP koalíció a mandátumok 59,8%-át szerzik meg). Újabb jelentős fordulatot a 2010-

es választások hoztak, ahol a mandátumok 66 százalékát a Fidesz és koalíciója szerzett meg, míg a korábban 

jelentős mandátumokat birtokló szocialisták csupán 13 százalékot. 

Az adatok azt is egyértelműen jelzik, hogy míg 1990-1998 között nőtt a társadalmi szervezetek által önállóan 

megszerzett mandátumok aránya, addig 2002-ben, de különösen 2006-ban és 2010-ben arányuk jelentősen 

visszaesett. Ezzel párhuzamosan a pártok és társadalmi szervezetek által közösen szerzett mandátumok aránya, a 

                                                           
30Ebben az adatban nincs benne a pártok és civil szervezetek közös jelöltjei. 
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kismértékű, bár folyamatos emelkedés után, 2002-ben hirtelen több mint 9%-kal emelkedett.31 Majd 2006-ban, 

de különösen 2010-ben is mát jelentősen csökkent. 

Hasonló tendenciák figyelhetők meg a megyei közgyűlésekben is. 

A tendenciák abban különböznek a megyei jogú városoknál tapasztaltaktól, hogy itt a pártok koalícióinak aránya 

jelentősen nőtt 1998-hoz viszonyítva, úgy hogy közben 2010-re közel 10 százalékkal csökkent a pártok önállóan 

szerzett mandátumainak aránya. Ezzel párhuzamosan jelentősen csökkent (főleg a 10 000 lakos feletti listákon) 

a társadalmi szervezetek által önállóan megszerzett mandátumok aránya. A csökkenés mögött 2006-ig 

egyértelműen a pártok és társadalmi szervezetek által közösen állított listák előretörése található. Az adatokból 

arra következtethetünk, hogy a megyei közgyűlésekben a társadalmi szervezetek egyre inkább a pártok 

vonzásába kerültek. Ugyanakkor a 2010-es választások és a választási törvény módosítása együtt már nem 

kedvezett az ilyen formációk további erősödésének, így befolyásuk teljesen eltűnt. 

9. táblázat: A fővárosi és a megyei közgyűlések mandátumainak aránya jelölőszervezet-típusonként, 

1994-2010 
 

  1994 1998 2002 2006 2010 

10 000 

lakos 

alatt 

10 000 

lakos 

felett 

10 000 

lakos 

alatt 

10 000 

lakos 

alatt 

10 000 

lakos 

felett 

10 000 

lakos 

felett 

10 000 

lakos 

alatt 

10 000 

lakos 

felett 

Egy 

megye 

egy 

választók

erület 

Pártok 

önállóan 
75,5 78,6 61,2 67,3 49,9 59,1 32,6 42,3 36,5 

Pártok 

koalíciób

an 

12,0 16,1 24,0 21,9 21,6 21,6 37,9 40,5 61,6 

Pártok 

társadalm

i 

szervezet

ekkel 

közösen 

2,9 1,8 1,1 1,7 17,9 15,5 23,8 16,0 - 

Társadal

mi 

szervezet

ek 

önállóan 

9,3 3,2 12,3 8,5 10,0 3,8 5,4 1,2 1,9 

Társadal

mi 

szervezet

ek 

koalíciób

an 

0,3 0,3 1,4 0,6 0,6 - 0,3 - - 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: BM OVI, 1990; 1994; 1998; 2002; 2006; 2010 adatai alapján számolt. 

Ha az eredményeket ez esetben kormány- és ellenzéki pártok szempontjából vizsgáljuk, akkor 1998-ban a 

FIDESZ-FKgP-MDF kormánykoalíció a mandátumok közel 41%-át szerezte meg az ellenzékben lévő MSZP-

SZDSZ koalíció 30,1%-ával szemben. 2002-ben az MSZP-SZDSZ koalíció a mandátumok 46%-át szerezte 

meg, szemben a FIDESZ-MDF koalíció 33%-ával. 2006-ban viszont az MSZP-SZDSZ formáció már csak a 

mandátumok 37%-át szerzi meg, míg a FIDESZ és jobboldali koalíciós partnerei 47,9%-ot (ezen belül a 

                                                           
31Bár 2006-ban az ilyen formában megszerzett mandátumok aránya 3%-kal csökkent 2002-höz viszonyítva. 
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FIDESZ-KDNP formáció a mandátumok közel 83%-át szerzik meg).32 2010-ben a FIDESZ-KDNP koalíció a 

mandátumok közel 62%-át szerezte meg, míg az MSZP 21, a Jobbik 14 és az LMP 1%-ot ért el. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a helyi választási eredményekre nagymértékben hatnak a parlamenti 

választás eredményei, hiszen a parlamenti választásokon győztes pártok szerezték meg a szavazatok többségét, 

ami egyben azt is jelenti, hogy a helyi képviselő-testületek (főleg a megyei jogú városokban és a főváros 

kerületeiben valamint a megyei közgyűlésekben) párpolitikai értelemben ugyanolyan kétpólusosságot mutatnak, 

mint amit a parlamenti választásoknál megfigyelhető volt. Az adatok egyértelműen jelzik, hogy a nagypolitika 

leginkább a nagyvárosokba hatol be a legmélyebben, s itt ragadhatók meg legegyértelműbben a politikai 

tagoltság jelei is. Ha pedig a pártok koalícióalkotási magatartását, illetve annak változását vizsgáljuk, akkor 

megállapítható, hogy főleg két tényező befolyása emelhető ki. A helyi szinten létrejött koalíciók valójában 

kétfélék lehetnek: vagy választási koalíciók, melyek elsődleges célja a választók megnyerése és az eredmény 

maximalizálása, vagy működési koalíciók, melynek célja a folyamatos kooperáció, az önkormányzat gyakorlati 

tevékenységének biztosítása (Horvát M., 1996: 124). Ez alapján az 1990-1994 között létrejött koalíciókat több 

esetben választási koalíciók jellemezték, melyekben a résztvevő pártok magtartását a hivatali pozíciószerzés 

motiválta (Kákai, 1997: 71–78), azonban ha jobban szemügyre vesszük az egyes pártok alkufolyamatait, akkor 

az eltérő ideológiai motívumok, politikai attitűdök is – bár alárendelten – megjelentek. Ezzel szemben az 1998-

2010 közötti időszakot főleg a „természetes‖ koalíciók jellemzik, ahol jelentős hangsúly helyeződik a közösen 

vallott ideológiai elemekre. Ezek a koalíciók nem csak a választások megnyerését tűzik ki célul, hanem az adott 

település bizonyos értékek, ideológiák mentén való működtetésének megvalósítását is (Kákai, 2008). 
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