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1. fejezet - Előszó 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Politikai Tanulmányok Tanszéke első alkalommal 

jelenteti meg gyűjteményes kötetben a tanszéken dolgozó oktatók, a politológia szak nappali tagozatán tanuló 

hallgatók és a tanszék szervezésében működő doktori iskola hallgatóinak írásait. 

A politikai tanulmányok rendes képzése 1997-ben indult karunkon. Az akkreditáció és a tantárgycsoportok 

kiválasztása során tanszékünk arra törekedett, hogy speciális területeknek is helyt adjon a képzésben, melyek 

lefedik oktatóink tudományos kutatói tapasztalatait és régiónk igényeit. E megfontolásból az önkormányzati és 

az európai uniós tanulmányok kerültek be a képzési programba. Ezzel párhuzamosan tanszékünk fontos célja 

volt az is, hogy gyakorlati, módszertani, kutatási ismereteket is nyújtson az elméleti képzés mellett. 

A tanszéki kiadványok terén is voltak már előmunkálatok, például a Politikum Pécsett (2000) kiadvány, 

politológus vándorgyűlés- konferencia- és más kötetek. Ez a gyűjteményes kötet azonban mégis egyfajta 

mérföldkő. Azt jelzi, hogy a fokozatosan szélesedő és egyben mélyülő kutatási és oktatási tevékenység arra a 

pontra érkezett, hogy szellemi „termése” szinte évente, vagy – ha ritkábban is – egyfajta periodikával 

rendelkezésre álló publikációs lehetőséget kíván. 

Melyek lehetnek a most közreadott kötet főbb jellemzői. Mindenekelőtt talán az, hogy egyaránt jelen van benne 

a pécsi politológiai műhely, és a Pálné Kovács Ilona vezette doktori program sajátos szakmai irányultsága, a 

helyi politikára, az önkormányzatiságra, a regionalitás - vizsgálatára koncentrálás, és a politológia többi, már-

már hagyományos területe, diszciplinája folyamatos művelése. Az arányokban a fő terület túlsúlya 

megmutatkozik. Kákai László igényes, a nemzetközi jellemzők bemutatására is kiterjedő széleskörű áttekintése 

vezeti be azt a fejezetet, amely – a 2002-es választások elemzésére épülve – a helyi politikai folyamatok 

tanulmányozására irányul. Kunszt Márta – aki épp e választások eredményeként a tanszékvezetői és 

dékánhelyettesi teendőit cserélte fel a Pécs alpolgármestere funkcióval – e város egyik választókerületében 

vizsgálja a választói magatartás tendenciáit. Nappali tagozatos hallgatóink (Csiszár Zsolt, Fülöp Judit, Koller 

Inez, Oppe Orsolya, Polgár András, Vető Balázs, Zentai Tamás) írása szintén ezt a magatartást elemzi, de már 

az ezt befolyásoló, ennek formálásában szerepet játszó eszközök vizsgálatára koncentrálva. Tuka Ágnes – a 

tanszék jelenlegi megbízott vezetője – elemzése történeti természetű. Az írásokból az a szándék tükröződik, 

amely meg akarja érteni a szűkebb környezet politikai folyamatait, közel hajol azokhoz, és ehhez felhasználja a 

tudományág fejlődése során kimunkált, kiérlelt módszereket, eljárásokat, technikákat. 

A tanulmányok másik körét is jellemzi az a szándék, hogy elemezze a saját környezet közéletét, de itt már nem 

az országgyűlési, illetve önkormányzati választások jelentik az elemzés tárgyát, hanem a politizálás más formái, 

a megye és a város, a megyeszékhely kapcsolatrendszere, a civil szervezetek szférája, a városfejlesztés stratégiai 

összetevői, a közpolitika színterei, a lakossági vélemények kezelése és felhasználása, a helyi demokrácia 

intézményrendszere és működése. Ebben a témakörben a doktori iskola vezetője mellett két hallgató 

(Brachinger Tamás és Sifter József) írása található, akik maguk is oktatói a politológiának a bajai, illetve a 

szekszárdi főiskolán. 

De a pécsi politológia szak munkája a speciális irányultság mellet természetesen átfogja a fejlődő, bővülő, 

gazdagodó tudományág többi területét is. A legszűkebb lakókör nyezet politikai fórumai mellett kiterjed a 

legtágabbakra is, a nemzetközi politika tendenciáinak elemzésére, az abban tevékenykedő szervezetek 

munkájának értékelésére. Csizmadia Sándor tanulmánya az ENSZ szerepét, tevékenységét vizsgálja a 

nemzetközi terrorizmus elleni harcban, Nuber István tanulmánya az olasz politikai folyamatokat elemzi, Tarrósy 

István, a doktori iskola hallgatója, aki a PTE Külügyi Igazgatóság vezetője is, az összehasonlító politológia 

módszerével világrészeket átívelő folyamatokat tekint át. 

Pécs, 2003. június 

S. Szabó Péter 
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2. fejezet - Választások egykor és ma 

Kákai László 

1. Pártok és civil szervezetek az önkormányzati 
választásokon (1990-2002) 1

 

Az önkormányzatok megerősödése lényegében egybeesik az állam által közvetlenül ellátott közszolgáltatások 

folyamatos visszaszorulásával, valamint a piaci viszonyok térhódításával. Valamennyi fejlett országban egyre 

nagyobb az állami újraelosztás szerepe, egyre több nemzetállami funkció összpontosul nemzetközi 

szervezeteknél, és a nemzetikormányok hatásköreinek megnyirbálása a helyi állam, tehát az önkormányzatok 

megerősödésével jár együtt. Az állami kötelezettségek háttérbe szorulását jól mutatja az a folyamat is, amelynek 

révén egyre több feladat és kötelezettség került át az önkormányzatokhoz. Ez lényegében megegyezik azzal a 

politikai szándékkal, amely az állam totális jellegének lebontására és a lokális döntések és feladatok arányának 

növelésére irányult. 2 Ez a politikai törekvés az önkormányzatok3 szerepkörének és feladatainak újragondolását 

igényelte. Az 1990-ben elfogadott önkormányzati törvény szerint a helyi önkormányzat igazgatja a települést, 

szervezi a helyi társadalmat, összehangolja és integrálja a lokális érdekeket, majd manifesztálja és ütközteti más 

lokális, regionális vagy akár országos érdekekkel. Feladata a helyi társadalom szolgálata, az állami hatalmi 

érdekek és a lokális érdekek közvetítése, valamint összehangolása. Az önkormányzat tehát egy demokratikusan 

megválasztott és működő köztestület, amely a törvények keretei között, az állam felügyelete és segítsége 

mellett, saját felelősségére, lakosai érdekében önállóan szabályozza és igazgatja az átfogó feladat és hatáskörébe 

tartozó ügyeket. 4 Ez a definíció kifejezi az önkormányzat célját és megjeleníti annak alanyát (ki kormányoz), 

tárgyát (mit kormányoz) és módját (hogyan kormányoz). Lényegében egyfajta „hidat” alkot az állam és annak 

polgárai között. Ebbe a viszonyrendszerbe épültek be sajátos módon a különböző szerveződések, így a politikai 

pártok és a civil szervezetek. 

Az európai példák az elmúlt két évtizedben azt mutatták, ahogy a pártok dominálnak a parlamentekben, úgy a 

helyi hatalom működésében is meghatározó szerepük van. Az utóbbi évtized azonban változásról tanúskodik 

azonban, hogy helyi szinten a pártok kezdenek teret veszíteni a különböző egyesületek, egyletek, választási 

csoportosulások, egyéni jelöltek javára. Ezt a folyamatot természetesen a településnagyság, a választási rendszer 

és az adott ország politikai kultúrája befolyásolja (Wehling H.G. 2000: 188.). A kérdés, hogy a hazai politika 

lokális szintjén a pártok szerepét miként érinti, befolyásolja a civil szervezetek megjelenése. Átrendezi-e a 

rendszerváltás után különösen a nagyvárosokban kialakult helyi politikai viszonyokat, illetve milyen 

kapcsolatrendszer, munkamegosztás alakult ki a civil szervezetek és a politikai pártok között. 

Kiindulópontként tegyük fel azt a kérdést, hogy mi motiválja, vagy motiválhatja a pártokat és a civil 

szervezeteket arra, hogy képviselő jelölteket állítsanak az önkormányzati 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 Zs.-Körösényi A., 2001: 23.; Laver, M.-Schofield, N. 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, az az 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, A. 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, W. 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 falusi képviselők számára, akik szintén pénzbeli juttatást kapnak munkájukért (Ágh 

A.-Kurtán S. 1996: 266.). 

                                                           
1A tanulmány Kákai László: Politikai pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban című doktori disszertációjából közöl tanulmány 

részletet. 
2A decentralizációs törekvések érvényesülése azonban gyakran esett áldozatul a költségvetés megszorító intézkedéseinek, illetve az egymást 

követő kormányzatok centralizációs szándékainak. 
3A tanácsidőszakhoz képest. 
4 Forrás: Önkormányzati rendszer magyarázata KJK. Bp. 1993: 18. 
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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. 

A civil szervezetek vonatkozásában a fenti megközelítés további kiegészítésre szorul, hiszen mindkét elméleti 

megközelítés tartalmaz ugyan olyan elemeket, amelyek a civil szervezetek motivációi között megjelenhetnek, 

azonban ezek további szempontokkal bővíthetők. Közülük csupán néhányat – a teljesség igénye nélkül – 

sorolnék föl, amelyek közül egyidőben és helyen, akár több is megjelenhet (Csegény P.-Kákai L., 2001: 64.); 

1. egyfajta társadalmi kontroll kiépítése és megteremtése; 

2. információhiány kiküszöbölése; 

3. információ gyűjtése és a hozzáférés széleskörű biztosítása; 

4. települési–területi folyamatok feletti ellenőrzés; 

5. önkormányzati döntések társadalmi legitimálása; 

6. önálló településpolitikai programok, alternatívák felmutatása; 

7. egyéni vagy politikai ambíciók; 

8. a politikai szereplők hiánya. 

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. 

2. Az önkormányzati választás jogi keretei 

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 a szavazatok 

mandátummá alakítása arányos-e vagy sem (Sartori, G 1994: 3.). Ezek alapján 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 Tasmániában) – Nyugat-Európában 

csaknem mindenütt ezt használják, vagy egyszerű többségi rendszerek (Norton, A. 1994: 90- 93.; Chandler, J. A 

1993, Wilson, D.-Game C. 1998: 203.). Az alábbiakban néhány példán keresztül mutatnám be a különböző 

választási eljárásokat. 

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). 5 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 

                                                           
5Ha a regisztrált választók legalább egy harmada szavazott 
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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 településeken 6 , azzal a különbséggel, hogy a listáknak itt csupán egyszerű többséget kell 

szereznie (akkor, ha a regisztrált szavazók legalább 25% szavazott) és a második körbe azok a listák juthatnak 

be, akik az első körben legalább 10%-ot szereztek (Norton, A. 1994: 171-173.). 

Németországban a település (Gemeinde) képviselőit általában négy évre választják. Ez alól Bajorország és 

Baden-Württenberg 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, H. G. 1994). Ezzel 

szemben a déli tartományokban (Bajorország, Baden-Württenberg) a polgármestert (Bürgermeisteter) közvetlen 

választással választják, ezért pozíciója nagyon erős (Wehling, H. G. 2000). Ezen felül ezekben a 

tartományokban sajátos választási rendszer is működik, 7 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. 8 További lehetőség, hogy a választók egy adott jelöltre 

maximum három szavazat erejéig halmozhatják – kumulálhatják – 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, B.-Rogg, W. 2000; Wehling, H. G. 

2000). 

Községi helységnévtábla Olaszországban 

 

                                                           
6 Mindkettőben közös, hogy a polgármestert a települési, vagy regionális tanács tagjai választják meg 
7 Mára már a legtöbb tartomány átvette ezt a megoldást. 
8Ezt a formát használják még Belgiumban, Hollandiában, Norvégiában, Svédország ban és Olaszországban. 
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Forrás: Marco Scuratti 

Olaszországban a 8066 község (comune) a helyi önkormányzatok alapvető egysége, bár jelentős 

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, R. 

E. 1993: 81-83.) 

Angliában a képviselőket ún. egyszerű többségi – first-past-the-post – rendszerben választják (általában négy 

évre), 9 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, D.-Game, C. 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 Anglián 

kívül az USA-ban, Kanadában és Új-Zélandon alkalmazzák. 

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 

egyharmadát egyéni választókerületben (egyfordulós, relatív többségű rendszerben), kétharmadát pedig listán 

(arányos képviselet, zárt listás rendszer) választották meg (Ivanisevic, S. Korpič, I.-Omejec, J.-Simovič, J. 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 

jobban előtérbe állítja a helyi koalíciók alakításának igényét. További előnye, hogy súlyuknak meg felelően 

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 párt politikai 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 

(Szoboszlay Gy. 1992: 15.). Természetesen ez a megközelítés sem zárja ki a pártok közti versengés lehetőségét, 

mivel a jelöltek rendszerint párt csatornákon keresztül kiválasztott párttagok, de az egyéni választási rendszerek 

megkövetelik a pártoktól, hogy legalább némi figyelmet szenteljenek a jelölt személyes tulajdonságainak 

(Sartori, G. 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. 

                                                           
9Kivételt képez a fővárosi és 118 nem fővárosi kerületi tanács, ahol a kerületek harmadában egymást követő három évben újra választják a 
jelölteket. Például 1994, 1995, 1996-ban van választás 1997-ben nincs, majd újabb három választás következik. 
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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 (Szoboszlay Gy. 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, G. 1994: 11.). 

A másik vitát a középszintre kidolgozott elképzelések váltották ki. Az önkormányzati törvény vitája során a 

megye, mint önkormányzat is veszélybe került. 

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, C.-Soós E. 

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, C.-Soós E. 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 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 Kovács I. 1997). 

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 Kovács I. 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 választási rendszer vonatkozásában is egyfajta kompromisszumként értékelhetjük a törvényt. A parlamenti 

pártok egyetértettek abban, hogy a pártok versengésének teret kell engedni az önkormányzati választásokon, 

csupán annak mértéke volt némi eltérés közöttük. Kiindulópontként a pártok elfogadták, hogy az önkormányzati 

választásoknál is a nagyobb településeken a parlamenti választásnál használt vegyes rendszert 10 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), azok a listás mandátumok 

többségét 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 népességet tartottak kívánatosnak – ún. kislistás választási rendszerben (egy település egy 

választókerület) közvetlenül választják 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 

                                                           
10Egyéni és listás szavazás kombinációja. 
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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 tekintették mindenekelőtt valónak, s így a demokratikus igények 

teljesítése mellett háttérbe szorult a szakszerűség, a gazdaságosság követelményeinek egyidejű érvényesítése. 

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 

párhozamos megalkotására nem került sor, ami előrevetítette a létrejövő önkormányzatok tevékenységének 

gazdasági, vagyoni bizonytalanságát (Böhm A. 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. Az „új elit” kialakulásában (különösen a városokban) szerepet játszott a 

parlamenti választásokon induló, de be nem jutott jelöltek helyi szinten történő 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 J-Vajda Á. 1991: 

42-43.). Összegzésképpen ennyi megállapítható, hogy „elit cseréről” 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 F. 1997; 

Belügyminisztérium 1992). Az MSZP-SZDSZ által elfogadott kormányprogram önkormányzatokra vonatkozó 

fejezete számos módosítási javaslatot fogalmazott meg. Ezek közül a legfontosabb a tízezer 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 tízezernél 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 I. 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 tehát a tízezer lakosnál nagyobb településeken csak egyéni jelöltekre szavazhattak, az 

arányosítást pedig azzal biztosították, hogy a mandátumot nem szerzett jelölteket állító szervezetek a 

töredékszavazatok összesítése után úgy nevezett kompenzációs listán 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 (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, hiszen a pártok és vezérkaraik döntően a megyeszékhelyeken, illetve a nagyobb 

városokban laknak. (Finta I.-Kákai L.-Pálné Kovács I. 1996). A kialakult helyzet abból a szempontból is 

érdekes, hogy közjogilag a megyei jogú város nem része a megyének, így polgárai nem is szavazhatnak a 

megyei közgyűlés tagjaira. 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 
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tagok mindössze 32%-a lakik községben, ezzel szemben (a főváros nélkül) a megyékben és a városokban lakók 

aránya 56,3%, a községekben lakók aránya pedig 43,7% (Belügyminisztérium 2001: 140-141.). 

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 szavazata van (az 

elsővel egyéni választókerületekben induló jelöltre, a másodikkal polgármesterre, a harmadikkal a megyei 

közgyűlés tagjaira szavazhatnak 11 ); 3. a fővárosban lakó választópolgároknak pedig már 4+1 szavazata van (az 

elsővel a kerületben induló egyéni jelöltekre, a másodikkal a kerületi polgármesterre, a harmadikkal a fővárosi 

pártlistáról választhat képviselőket a fővárosi közgyűlésbe, a negyedikkel pedig a főpolgármesterre 

szavazhatnak). A plusz egy szavazat a kisebbségi önkormányzati jelöltek kiválasztására szolgál, ahol 

természetesen van ilyen jelölt (Ágh. A- Kurtán S. 1996: 264.). 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, 12 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, M. 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 G. 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 

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 A. 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 hátérbe 

az országos politika mellett. A kormány szempontjából azonban ez a megoldás kevésbé tűnik támogathatónak, 

hiszen a kormány népszerűsége épp ebben az időszakban a legalacsonyabb. 

3. Az önkormányzati választások eredményeinek 
áttekintése 

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 településekenkét fővel nőtt a képviselő-testületek száma, ami a megválasztott képviselők számát kb. 

900 fővel növelte. A másik növelő 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 településeken a megszerezhető listás mandátumok száma 9-ről 7-re, míg a 25 001-70 000 fős 

népességszámú településeken 42-ről 30-ra csökkent (Bocz J. 1996: 11.). A változások egyértelműen a törvényi 

szabályozásban keresendők, míg 1990-ben az akkor hatályos szabályozás szerint 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. 

                                                           
11Kivéve, ha a választópolgár megyei jogú városban lakik, mert azok nem szavazhatnak a megyei közgyűlés tagjaira. 
12Az összeférhetetlenség megszüntetésével 
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Az egyes önkormányzati választásokon mintegy 100.000 ember jelölteti magát a különböző pozíciókra, ebből a 

3200 polgármesteri pozícióra 8.000 körül, a 25.000 képviselői helyre 50.000 körül, a megyei és fővárosi 

közgyűlés 901 mandátumára pedig 6000 jelentkező jut. 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 indult a mandátumokért. Az adatok 

egyértelműen a helyi önkormányzati pozíció felértékelődését jelzik. Jelentőségének növekedése mögött részben 

az húzódhat meg, hogy az önkormányzati munka előiskolája lehet a parlamenti és az országos politikai 

karriernek, azonban nem feledkezhetünk meg az anyagi motivációkról sem. A polgármester illetménye a 

mindenkori miniszteri illetményhez igazodik, ami 1998-ban 228.150 Ft volt, amit azóta jelentősen emeltek. A 

törvény szerint a 3000 lakosnál kisebb településeken társadalmi megbízatású és főállású polgármester is lehet. 

Ha főállású a polgármester, akkor a miniszteri illetmény 35-60%-át, ha társadalmi megbízásban látja el, akkor 

tiszteletdíjként a miniszteri illetmény 10-35%-át kaphatja meg (a képviselő-testület döntését követően). 

Nagyobb településeken az illetményszorzók is növekednek, a 3000 lakosnál nagyobb településeken 40-80%, a 

10.000 és 100.000 lakos közötti településeken 50-80%, efelett a miniszteri illetmény akár 100%-a is 

megítélhető. Ha a polgármester egyben parlamenti képviselő is, akkor az illetmény csak 50%-át kaphatja meg. 

A képviselők illetménye a polgármesteri illetmény egynegyede, ha bizottsági tagok is, akkor a felvett összeg 

újabb 50%-kal növelhető. A bizottság elnöki pozíció pedig az alapdíj 100%-át is elérheti (Fogarasi J. 2000; 

Csefkó F. 1999). 

A törvényi szabályozást és annak konkrét végrehajtását az alábbi táblázat szemlélteti. 

1. táblázat Tiszteletdíjak egyes baranyai önkormányzatokban (Ft/hó) 
 

  Pécs Komló Siklós Szigetvár Mohács Baranya 

megyei 

önkormányzat 

Képviselő 83.000 46.000 20-30.000** 37.500 43.005 68.900 

Polgármester 520.000 330.000 300.000 345.000 360.000 (elnök) 

520.000 

Alpolgármeste

r 
500.000 300.000 költségtérítés 95.000 183.000 (alelnök) 

500.000 

1 bizottság 

tagja 
104.000 46.000 költségtérítés 56.250 53.802 84.400 

2 bizottság 

tagja 
124.800 55.200 költségtérítés 56.250 64.599 103.100 

1 bizottság 

elnöke 
145.600 92.000 költségtérítés 75.000 75.396 134.300 

Forrás: Új Dunántúli Napló 2003. február 22. 

* Terv; ** a költségtérítés összege, nincs tiszteletdíj. 

Zöldi László összegzése szerint egy önkormányzati képviselő egy önkormányzati ciklus alatt évente átlagosan 

másfél millió forintot, bizottsági tagként több mint kétmilliót, bizottsági elnökként több mint három milliót, 

polgármesterként hat és félmilliót kereshet (Földi Z. 1998: 27.). Az önkormányzatokban gyakori megoldás, 

hogy egy képviselő egyszerre több pozíciót is betölt, így jövedelme a pozíciók számának arányában növekszik. 

Ha a polgármester–választás összefoglaló adatait nézzük, akkor szembetűnő a függetlenek arányának 

folyamatos emelkedése. Az adatok elfedik egyrészt azt jelenséget, hogy bár az önkormányzatok 91%-a 5000 

lakosnál kisebb település, azonban a lakosság 64%-a a 237 magyar városban lakik (KSH 2001), így amit 

kisebbségnek gondoltunk az valójában a többség. Másrészt, – de az előbbiből következően – a pártok állította 

jelöltekre leadott szavazatok megoszlása eltér a mandátumok megoszlásától. Horvát 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. T. 1996: 157-58.). 

1. ábra A polgármester-választáson elnyert mandátumok aránya jelölő szervezetek szerint (1990-2002) 
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Az adatok forrása: Tóth Zoltán – Önkormányzati választások 1990. In: Magyarország Politikai Évkönyve 1991. 

szerk. Kurtán Sándor–Sándor Péter–Vass László. Demokráciakutatások Magyar Központja Alapítvány 

Budapest, 1991. 201–205. o., valamint Tóth Zoltán: Az 1994. évi választások igazgatási és informatikai 

tapasztalatai. In: Magyarország Politikai Évkönyve 1995. szerk. Kurtán Sándor–Sándor Péter–Vass László. 

Demokráciakutatások Magyar Központja Alapítvány Budapest, 1995. 446-455.o.; Az 1994. évi önkormányzati 

képviselő választás összesített végleges adatai. Belügyminisztérium OVI Budapest, 1995. 21–36. o.; Az 1998. 

évi önkormányzati képviselő–választás összesített végleges adatai. Belügyminisztérium OVI Budapest, 1999. 

34–70. o.; A 2002-es adatok a Belügyminisztérium választási adatbázisából saját számítás alapján készültek. 

A kistelepüléseken megválasztott polgármesterek több mint nyolcvan százaléka volt független, ami a négy 

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 település 

kategóriában. 1990-ben a mandátumok 13%-át, 1994-ben 10, 8%-át és 1998-ban márcsak 8,9%-át tudták 

megszerezni. A civil szervezetek színeiben induló jelöltek sem tudtak a függetlenek és a pártok jelöltjei között 

nagyobb befolyást szerezni ebben a településkategóriában. 1990-ben a tízezer lakos alatti településen 

megválasztott polgármesterek 1,5%-a, 1994-ben 0,8%-a, 1998-ban 1,28%-a volt civil. Ha a függetlenek szerint 

differenciáljuk a településeket, akkor megállapítható, hogy az aprófalvakban gyakorlatilag sem párt, sem civil 

szervezet nincs és a kistelepüléseken is alig. Ha ebben a településtípusban a pártok erősorrendjét (csupán az 1%-

nál több mandátumot szerzett pártokat) vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy 1990-ben a legtöbb mandátumot 

az FKgP (3,7%), az MDF (2,3%), az SZDSZ (1,9%) és a KDNP (1,8%) szerezte. 1994-ben változott a sorrend 

ekkor az MSZP (2,55%), az FKGP (1,44%) az SZDSZ (1,24%) szerezte a legtöbb mandátumot. 1998-ban, 

annyiban változott a pártok közti erősorrend, hogy az SZDSZ helyére a FIDESZ-MPP lépett (MSZP (1,53%), 

FKgP (1,5%), FIDESZ-MPP (1,24%). 

Ezzel szemben a tízezer lakosnál nagyobb településeken (ahol csak 1994-től választják közvetlenül a 

polgármestert) megfordul a trend: itt a megválasztott polgármestereknek már „csak” 13,6%-a volt független, ami 

1998-ra 25%-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). 13 A pártok mellett ebben a 

településkategóriában a civil szervezetek is nagyobb szerephez jutottak (1994-ben a polgármesteri mandátumok 

6,17%-át, 1998-ban pedig 6,1%-át szerezték meg). 

A pártok és a civil szervezetek szereplése a polgármester–választásokon tehát hullámzó képet mutat, míg a 

tízezer lakos alatti településen megválasztott polgármestereknek csupán elenyésző része tartozott pártokhoz és 

civil szervezethez, addig a tízezer lakos feletti településeken a pártok aránya meghatározó és a civil szervezetek 

színeiben megválasztott polgármesterek aránya is magasabb, mint a kistelepüléseken. 

                                                           
13Ebben nincs benne a pártok és társadalmi szervezetek által közösen megszerzett mandátumok száma. 
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A képviselő–választások adatai némileg eltérnek – bár a tendenciák hasonlóak – a polgármester-választás 

adataitól. A tendencia alakulásában a 2002-es választás okozott némi változást, hiszen ekkor 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 pedig 90:8 volt a függetlenek javára. Ezzel párhuzamosan a civil szervezetek mandátumainak 

aránya is folyamatos csökkenést mutat, míg 1990-ben a kistelepüléseken a mandátumok 3,24%-át, 1994-ben 

1,6%-át, addig 1998-ban már csak 0,93%-át tudták megszerezni. 

2. ábra A önkormányzati képviselő-választásokon elnyert mandátumok aránya jelölő szervezetek szerint 

(1990-2002) 

 

Az adatok forrása: Tóth Zoltán – Önkormányzati választások. 1990. In: Magyarország Politikai Évkönyve 1991. 

szerk. Kurtán Sándor–Sándor Péter–Vass László. Demokráciakutatások Magyar Központja Alapítvány 

Budapest, 1991. 201-205. o., valamint Önkormányzati választások 1990. szerk. Bőhm Antal–Szoboszlai György 

MTA PTI Budapest, 1992. 271–274. o.; Az 1994. évi önkormányzati képviselő–választás összesített végleges 

adatai. Belügyminisztérium OVI Budapest, 1995. 21–36. o.; Az 1998. évi önkormányzati képviselő–választás 

összesített végleges adatai. Belügyminisztérium OVI Budapest, 1999. 34–70. o.; A 2002-es adatok a 

Belügyminisztérium választási adatbázisából saját számítás alapján készültek. 

A választás-kutatásoknál 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 O. W. Gabriel kutatása is, melyben az 

általa megkérdezettek csak kevés 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, H. G. 2000: 190-194.). Ezt részben alátámasztja a Jelenkutató Intézet tíz városban végzett felmérése 

is, ahol a megkérdezettek 42%-a ismerte saját képviselőjét (Marelyn Kiss J.-Kabai I.-Dénes A. 2001). A 

polgármesterválasztásnál más szempontok játszanak szerepet, mint a képviselőknél; a kiválasztásnál a 

megkérdezettek döntően a személyiségjegyeket, a szakmai felkészültséget sorolták az első helyre (Wehling, H. 

G. 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 melyik párt tagja (22,5%; 11,3%; 11,9%) szempontok alapján 

hozták meg döntésüket. 

A kompenzációs listás mandátumok megszerzésének lehetősége azonban nem egyformán érintette az egyes 

jelölő szervezeteket. Az 1994-es jogi szabályozás szerint ugyan is a kompenzációs listát állító szervezetek a 

település egyéni választókerületeiből összesített töredék szavazatok arányában kaptak mandátumot, ami 

elsősorban azoknak kedvezett, akik sok egyéni jelöltet tudtak állítani a választókerületekben. A listaállításhoz, 

ill. 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. 
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A tízezer 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 a fenti ábra adatai 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 „csak” 80%-át szerezték 

meg a pártok és azok koalíciói. 14 

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 szerezték meg. Ha ehhez még 

hozzávesszük a megyei/fővárosi közgyűlési választásokon elért (1994-ben a 10 000 lakos és az alatti 

településeken a mandátumok 7,69%-át, 10 000 lakos és a feletti településeken pedig 2,63%-át, 1998-ban 10 000 

lakos és az alatti településeken a mandátumok 13,77%-át, a 10 000 lakos és a feletti településeken pedig 8,77%-

át) eredményeket, akkor az mondhatjuk, hogy a civil szervezetek részvétele jelentősnek mondható. 

Ha az összes megszerezhető mandátumon 15 belül vizsgáljuk a pártok erősorrendjét, akkor a következő 

megoszlást kapjuk. 

2. táblázat Pártok által önállóan szerzett mandátumok száma és aránya (1990-1998) 
 

  1990 1994 1998 

  Megszerzett 

mandátumok 

száma 

Mandátumok 

aránya az 

összes 

mandátumok 

számához 

viszonyatva 

Megszerzett 

mandátumok 

száma 

Mandátumok 

aránya az 

összes 

mandátumok 

számához 

viszonyatva 

Megszerzett 

mandátumok 

száma 

Mandátumok 

aránya az 

összes 

mandátumok 

számához 

viszonyatva 

FIDESZ 618 2,2 158 0,54 690 2,3 

MSZP 507 1,8 1851 6,3 1552 5,3 

FKGP 1672 6,0 476 1,6 613 2,1 

KDNP 966 3,5 556 1,9 135 0,5 

MDF 1585 5,7 249 0,85 121 0,4 

MIÉP - - 5 0,01 94 0,3 

SZDSZ 1629 5,9 714 2,4 393 1,3 

Egyéb párt 603 2,2 264 0,9 47 0,2 

Összesen 7580 27,4 4273 14,7 3645 12,4 

Forrás: BM OVI, 1990; 1994; 1998 adatai alapján számolt. 

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. 

A parlamenti pártok tekintetében jól látható, hogy 1990-1998 között a KDNP, az MDF, és az SZDSZ 

jelöltjeként mandátumot szerzett polgármesterek és képviselők aránya folyamatosan csökkent. Ezzel szemben az 

MSZP, a FIDESZ-MPP és az FKgP jelöltjeinek szereplését egyfajta hullámzás jellemzi (Bocz J. 1999). A 

FIDESZ színeiben megválasztottak aránya 1990-1994 között csökkent, majd 1994-1998 között nőtt, ugyanez 

igaz, csak éppen fordított arányban az MSZP-re is, míg 1990-1994 között a párt jelöltjei által megszerzett 

mandátumoknak a száma nőtt, addig 1994-1998 között csökkent. Talán egyedül az SZDSZ szereplése tűnik 

egyértelműnek abban a vonatkozásban, hogy a párt jelöltjei választásról választásra egyre kevesebb mandátumot 

tudtak szerezni. 

                                                           
14A 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 
15 Polgármesteri, képviselői és megyei/fővárosi közgyűlési mandátumok összesen. 
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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. 

3. táblázat A pártok és civil szervezetek által önállóan szerzett mandátumok aránya a megyei jogú 

városokban jelölőszervezet-típusonként (1990-2002) 
 

  1990 1994 1998 2002 

  Képvis

elő* 
P

ol

gá

r

m

es

te

r 

Képviselő Polgá

rmest

er 

Képv

iselő 
Polgá

rmest

er 

Képviselő 

FIDE

SZ 
17,3 4,

5 
3,2 13,6 16,4 4,5 3,4 

MSZP 5,1 1

8,

2 

33,4 27,3 28,4 27,3 30,6 

FKGP 4,0 - 1,8 – 2,7 – – 

KDNP 6,1 4,

5 
2,9 – – – – 

MDF 16,8 - 1,6 – 0,6 – 0,6 

MIÉP - - 0,1 – 2,1 – 1,2 

SZDS

Z 
19,1 2

7,

3 

13,0 9,1 6,7 9,1 6,0 

Egyéb 

párt 
3,6 - 4,0 – 2,3 – 7,2 

Társad

almi 

szerve

zetek 

0,4 9,

1 
8,0 4,5 10,6 – 1,3 

Össze

sen 
72,4 6

3,

6 

68,0 54,5 69,8 40,9 50,3 

* 1990-ben a vegyes választási rendszerbe tartozó városokban a polgármestert közvetett módon választották. 

Forrás: BM OVI, 1990; 1994; 1998, 2002 adatai alapján számolt. 

Ezek alapján a fenti megállapítás tendenciájában ugyan nem módosul, azonban a pártok erőpozíciójára ebben a 

településtípusban pontosabb megállapításokat tehetünk. Az adatok alapján 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. 2002-ben már csak az MSZP, az SZDSZ és a FIDESZ 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. A 

FIDESZ ellenben mind a polgármesteri, mind a képviselői mandátumainak tekintetében jelentős veszteséget 

könyvelhetett el. Az SZDSZ lényegében tartani tudta (bár kismértékű mandátum csökkenés itt is tapasztalható) 

az 1998-ban megszerzett pozícióit. 
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A civil szervezetek által megszerzett mandátumok tekintetében jelentős visszaesés tapasztalható. Míg 1994-ben 

a polgármesteri mandátumok 4,5%-át szerezték meg, addig 2002-ben már egyet sem és a képviselői helyek 

tekintetében is csökkent a mandátumot szerzett civil képviselők aránya. 

Ha a megyei jogú városok polgármestereit vizsgáljuk, akkor 1994-2002 között 40 ember fordult meg a 

polgármesteri székekben, ebből 9 már harmadik16 8 pedig második alkalommal tölti be ezt a tisztséget. A 22 

város közül csupán öt olyan várost találunk, ahol mindegyik önkormányzati választás egyben személycserét is 

jelentett. 17 A jelenség nem csak a megyei jogú városokra igaz, hanem országosan is, hiszen 1994-ben a 

polgármesterek 74%-át, 1998-ban 72%-át, ezzel szemben a képviselőknek 1994-ben 38%-át, 1998-ban 52%-át 

választották újra. 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 a parlamenti választás eredményeitől is független (Bocz J. 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 J. 1996: 19.). Ebből következően a már hivatalt viselő polgármesterek a választási 

küzdelemben kedvezőbb pozícióból indulhatnak, tekintélyüket és településükért végzett addigi munkájukat is 

felhasználhatják ellenfeleikkel szemben. A képviselők esetében is növekvő újraválasztási adatok mutathatók ki, 

ami arra enged következtetni, hogy vagy már kialakult, vagy kialakulóban van egy olyan helyi „politizáló” 

réteg, akik saját elhatározásukból, politikai érdeklődésből meghatározó szerepet kívánnak vállalni a helyi 

politika alakításában. 

Érdekes kérdés lehet, hogy a polgármestereket támogató pártok, koalíciók, szervezetek milyen befolyást tudnak 

szerezni a képviselő-testületekben, másként fogalmazva a polgármesterek választási eredményei milyen 

mértékben tükröződnek a képviselő-testületek összetételében. 18 1994-ben a megyei jogú városokban 

megválasztott polgármestereket támogató szervezetek a képviselő-testületi mandátumok átlagosan 32%-át 

szerezték meg – a legalacsonyabb aránnyal az SZDSZ (22%) a legmagasabbal pedig az MSZP (37%) és a 

FIDESZ koalícióban (42%). 1998-ban átlagosan 39%-ot szereztek meg azok a pártok, amelyek a polgármestert 

is adták – továbbra is az SZDSZ rendelkezik a legkisebb átlagos mandátum aránnyal (20%), míg az MSZP 42%-

kal, a FIDESZ pedig 48%-kal. 2002-ben már a győztes polgármestereket jelölő szervezetek a képviselő-testületi 

mandátumok átlagosan 48%-át szerzeték meg – az MSZP és koalíciói átlagosan 55%-ot, a FIDESZ és koalíciói 

52%-ot. Az adatokból tehát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a polgármesterek választási eredményei 

többnyire tükröződnek a képviselő-testületek összetételében is, ami azt jelenti, hogy a személy mellett a 

jelölőszervezet is fontos, bár nem lehet pontosan megmondani azt, hogy egy sikeres polgármester jelölt húzza-e 

magával az őt jelölőszervezetet vagy fordítva. 

A fővárosi és megyei közgyűlések mandátumainak alakulása a megyei jogú városokban hasonló tendenciákat 

mutat. 

4. táblázat A pártok és civil szervezetek által önállóan szerzett mandátumok aránya főváros és megyei 

közgyűlésekben jelölőszervezet-típusonként (1994-2002) 
 

  1994 1998 2002 

  10.000 lakos 

alatt 
10.000 lakos 

felett 
10.000 lakos 

alatt 
10.000 lakos 

felett 
10.000 lakos 

alatt 
10.000 lakos 

felett 

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 

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 

MIÉP – – 0,2 2,0 – 2,0 

SZDSZ 13,2 19,9 4,6 11,4 1,8 9,1 

Egyéb párt 5,6 2,3 1,8 1,2 – – 

                                                           
16Békéscsaba, Győr, Tatbánya, Salgótarján, Kaposvár, Nyíregyháza, Szekszárd, Veszprém Zalaegerszeg 
17Szeged, Dunaújváros, Szolnok, Szombathely, Nagykanizsa. 
18Ezt úgy számítottam ki, hogy megnéztem azt, hogy a megválasztott polgármestert támogató szerveződés az adott képviselő-testületi 
mandátumok hány százalékát szerezte meg. A könnyebb értelmezhetőség végett az egyes települések eredményeit átlagoltam 
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Társadalmi 

szervezetek 
9,3 3,2 10,9 8,5 10,0 3,8 

Összesen 84,8 81,9 72,0 74,9 60,0 62,8 

Forrás: BM OVI, 1994; 1998, 2002 adatai alapján számolt. 

Az adatatok szintén az önállóan megszerzett mandátumok arányának csökkenését jelzik. 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% tudott javítani 

mandátumainak arányán. Ezzel szemben a FIDESZ és rajta keresztül a jobboldal tűnik a közgyűlési választások 

legnagyobb vesztesének, hiszen korábbi (1998-as) mandátumainak jelentős többségét elvesztette. Míg 1998-ban 

a 19 megyéből 16-ban volt jobboldali többség, addig 2002-ben ez a szám 4-re csökkent. Ezekben az 

önkormányzatokban a jobboldal-baloldal versengésében az eddigi 296:250-es jobboldali túlsúlyt 425:303 

arányú baloldali többség váltotta fel. Hasonlóan nagy visszaesés tapasztalható a civil szervezetek 10.000 lakos 

feletti szereplésében is. A fővárosi közgyűlés összetétele – a főpolgármester személyétől eltekintve (aki 

negyedszer nyerte el mandátumát) –, érdekes tendenciákat figyelhetünk meg. Az SZDSZ mandátumainak 

aránya 12 év alatt 35%-ról 24%-ra csökkent, ezzel szemben az MSZP 7%-ról 36%-ra tudta növelni 

mandátumainak arányát. Ugyanezen időszak alatt a jobboldal vezető erejévé a FIDESZ-MDF koalíció vált, 

amely választásról választásra a mandátumok egyharmadát birtokolja. A nagy pártok mellett csupán a MIÉP 

tudott mandátumot szerezni (1994-ben az FKgP-vel közösen a mandátumok 11%-át birtokolta), bár befolyása 

folyamatosan csökken (2002-ben a mandátumok 8%-át szerezte meg). 

A pártok, függetlenek és helyi társadalmi szervezetek szereplése az önkormányzati választásokon Európa 

néhány más országában is változatos képet mutat. Egyrészt függ a település méretétől, az alkalmazott választási 

szisztémától, végül a személyes kvalitásoktól. 

Általánosságban elmondható, hogy míg a nagyvárosokban inkább a nagyobb pártok jelöltjeire szavaznak, addig 

a kisebb településeken a helyi választási szövetségek jelöltjeit részesítik előnyben a választók. Például 

Németországban az 5000 fő alatti településeken 41%-ban kerülnek be a jelöltek pártlistáról, míg a közepes 

városokban már 71%-ban, a nagyvárosokban pedig már 74%-ban. (Köser, H. 2000: 158). Németországban 

különösen a nyolcvanas évektől egyre erőteljesebben jelentkezik az a tendencia, hogy a pártok mellett egyre 

több független (választók által létrehozott) szövetség jön létre (pl. Rathauspartei), melyek csökkentik a pártok 

befolyását a helyi döntéshozatali folyamatokban (Wehling, H. G. 2000: 187-201.). 

Az elmúlt időszakban az ilyen szerveződések például Baden-Württenberg tartományban 1989-ben a szavazatok 

19,1%-át, 1994-ben 20,1%-át, 1999-ben 22,1%-át szerezték meg. Stuttgartban a különböző választási 

egyesületek 1994-ben a szavazatok 7,9%-át, 1999-ben 11,1%-át szerezték meg, Passauban 2002-ben például az 

Aktive Passauer (Aktív Passauiak) a szavazatok 10,6%-át, a Studenten für Passau (Hallgatók Passauért) 2,1%-

át, a Junge Liste (Fiatal Lista) pedig 3,3%-át szerezte meg. 

4. Helyi koalíciók elméletben és a gyakorlatban 

A helyi politikai formációk (koalíciók) létrejöttének, fennmaradásának és működésének vizsgálata a hazai 

politikatudomány kevésbé kutatott területei közé tartozik. Átmenetileg csak az önkormányzati választások 

időszakában válik a kutatók számára érdekes sé a helyi koalíciók kialakulása, utána ismét négy évre eltűnnek a 

politikai elemzők számára. A laikusok szemében ugyanakkor gyakran összemosódnak a helyi és központi 

kormányzat közötti különbségek, pedig ezek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy a helyi koalíciós 

játszmákat megértsük. Lényeges különbség például az, hogy egy nemzeti szintű koalíció a választások előtt 

felbomlik, ami általában új választások kiírását eredményezi, ezzel szemben helyi szinten nem mindig történik 

így. 

A mi szempontunkból a kérdés az, hogy milyen hatások befolyásolhatják a helyi koalíciók kialakulását, mivel 

magyarázható a helyi politikában az országos politikától akár teljesen „idegen” pártkoalíciók, szövetségek 

létrejötte. 

Ahhoz, hogy a koalíciók létrejöttét megértsük, tisztáznunk kell a különböző szereplők viselkedési motivációit. 

Az országos politikában a koalíciós szereplők motivációját a szakirodalom két csoportba sorolta: az egyik a 

hivatali pozíció szerzése, a másik a program(érdek - vagy érték -) megvalósítása, azaz azért köt koalíciót, hogy 

befolyással legyen a politikára (Lever, M.-Schofield, N. 1990: 36-48.; Lever, M. 1989: 18-24.). Helyi viszonyok 

között a politikát befolyásolni szándékozó motivációt könnyebb meghatározni, mivel néhány kiemelkedő 
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vonással rendelkeznek. Legfőképp a helyi kormányzat politikai eredményeit említhetjük, hiszen a helyi tanácsok 

gyakran jelentős ügyekben döntenek (pl. területfejlesztés, rendezési tervek, stb.), amelyek hatással vannak az 

emberek hétköznapi életére (Dunleavy, P. 1981). 

A koalíciós viselkedésnek vannak egyéb összetevői is nevezetesen: 

• történelmi (pl. helyi politikai hagyományok; 

• intézményi (szabályok, választási időszak, hatáskörök, stb.); 

• társadalmi-politikai (pártpolitizáltság foka, választókerületek mérete, város vagy vidék, választási 

mozgalmak, stb.); 

• környezeti (helyi média szerepe, helyi bürokrácia befolyása, stb.); 

• párton belüli (helyi pártok központi ellenőrzésének mértéke); 

• strukturális (horizontális és vertikális) tényezők (Pridham, G. 1986: 24-29. Mellors, C. 1989: 7.). 

Ezért ahhoz, hogy valóban megértsük az egyes koalíciók létrejöttének körülményeit, célszerű lenne ezen 

szempontok szerint megnézni a koalíciós alkufolyamatokat és a bennük résztvevők magatartását. Talán 

kirajzolódnának olyan momentumok, amelyek a pártok közötti alkufolyamatok különbözőségeiről, a háttérben 

zajló egyezkedések valódi tartalmairól adhatnának valós és árnyaltabb képet. A kérdés komplexitását az is 

mutatja, hogy a pártok hatalmi érdekei mögött (mellett) léteznek az egyes politikusok motivációi is, melyet 

szintén számtalan tényező befolyásolhat, sőt az egyes motivációk egymástól sem különülnek el világosan, azaz 

előfordulhat, hogy egy adott időpontban és szituációban egyszerre több dimenzió is hatást fejthet ki. 

Sajnos ezen dimenziók közül csak töredék információ áll rendelkezésünkre, azonban annyi mindenképpen 

megállapítható, hogy szerepük a helyi politikai folyamatokban egyre markánsabbá kezd válni. 

Ha végignézzük az elmúlt három önkormányzati választás koalíciós adatait, akkor megállapíthatjuk, hogy ami 

országos szinten elképzelhetetlen, az a helyi politikában, a sajátos helyi, személyi viszonyok következtében, 

akár realitás is lehet. 

1990-ban a 10.000 lakos alatti településeken induló jelöltek 4,1%-a, a városokban az egyéni kerületekben induló 

jelöltek 28%-a, és a listás helyek 14%-a koalíciós támogatással nyerte el mandátumát. A legtöbb mandátumot az 

SZDSZ-FIDESZ koalíció szerezte meg (456 mandátum), ezután a jobboldali koalíciók következnek; MDF-

KDNP (100), MDF-FKgP-KDNP (94), MDF-FKgP (44). 

Az országos viszonyokhoz képest „furcsa” koalíciókra példa az FKgP-SZDSZ (6 mandátum), az MDF-SZDSZ 

(6), az FKgP-SZDSZ-MSZP (1) vagy az FKgP-MSZMP (1) együttműködés. A „furcsa” koalíciók 

kialakulásában a személyi kapcsolatokon kívül a pártok nagyobb önállósága is szerepet játszik, bár mint látni 

fogjuk, szerepük fokozatosan csökken. 

1994-ben a választási törvény módosítása még inkább előtérbe állította a koalíciókat, sőt valóságos koalíciós 

„kavalkáddal” szembesülhetünk. A választásokon 326 koalíció indított jelöltet, ami 2090 mandátumot 

eredményezett (a városi mandátumok 30%-át). A 326 koalícióból 111 pártkoalíció, 196 pártok és civil 

szervezetek által létrehozott koalíció és 19 olyan koalíció, amelyet a civil szervezetek más civil szervezettel 

hoztak létre. 

A pártkoalíción belül 42 ún. „furcsa” koalíció volt, ami 191 mandátumot eredményezett. Ezen belül az SZDSZ 

28-ban (11), az FKgP 19-ben (8), a FIDESZ 15-ben (4), az MSZP 12-ben (10) volt megtalálható. „Furcsa” 

koalíciókra példák a FIDESZ-MDF-SZDSZ (7 mandátum), az FKgP-MDF-SZDSZ (6), az MSZP-FIDESZ (5), 

az MSZP-KDNP (5), az FKgP-MDF-SZDSZ (5) vagy az SZDSZ-MDF-FIDESZ-FKgP (17) által kötött 

szövetségek. 

A pártok koalícióképességét és potenciális partnereit vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb mandátumot az 

MDF, az MSZP, a KDNP és a FIDESZ szerezte. Azonban ha a koalíciós partnereket is nézzük, akkor jól látszik, 

hogy a sikeres koalíciók elsősorban már a természetes szövetségek mentén köttettnek. 

6. táblázat A pártok sorrendje a koalícióban meghatározó hely szerint, 1994 
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  A koalícióban 

meghatározó 

szervezet szerint 

Megszerzett 

mandátum 
Civil és párt 

koalíció (a 

koalícióban a 

meghatározó 

szervezet szerint) 

Megszerzett 

mandátum 

MSZP 18 276 32 35 

SZDSZ 17 111 12 13 

FKGP 16 158 24 61 

MDF 14 481 18 31 

FIDESZ 13 245 8 2 

KDNP 9 249 20 36 

Forrás: BM OVI, 1994 adatai alapján számolt. 

Az MDF koalíciós mandátumainak 41%-át az MDF-FKgP-KDNP-FIDESZ, 24%-át pedig MDF-KDNP 

formációban szerezte. Az MSZP koalíciós szavazatainak 70%-át az SZDSZ-szel szerezte közösen. A KDNP 

koalíciós mandátumainak több mint 90%-át KDNP-MDF-FKgP formációban szerezte. A FIDESZ számára a 

legsikeresebb együttműködési formának a FIDESZ-KDNP-MDF formáció bizonyult, hiszen a koalíciós 

mandátumaimnak 71%-át szerezte ilyen együttműködés keretében. Az FKgP koalíciós mandátumainak 39%-át 

FKgP-KDNP, 25%-át FKgP-MIÉP és 11%-át FKgP-EKGP-MDF-MIÉP-KDNP formációban szerezte meg. 

Megosztottabb képet mutat az SZDSZ, amely koalíciós mandátumainak 32%-át SZDSZ-MDF-KDNP-FIDESZ, 

23%-át SZDSZ-FIDESZ formációban szerezte. A koalícióban szereplő pártok száma alapján megállapítható, 

hogy a létrejött koalíciók több mint kétharmada három vagy annál több pártot foglal magában. 

A civil szervezetek érdekes helyet foglalnak el a koalíciók között. Aktivitásukat mutatja, hogy 439 szervezet 

indult önállóan és 39 koalícióban. 196 olyan koalíció is létrejött, amelyet valamilyen politikai párt és civil 

szervezet hozott létre közösen. 1998-ban 376 pártokkal alkotott koalíció (ezen belül 121-ben volt valamilyen 

társadalmi szervezet, amelyek összesen 246 mandátumot szereztek) és 54 társadalmi szervezet által létrehozott 

koalíció versengett a mandátumokért. 2002-ben 52 pártok szövetségei, 39 társadalmi szervezetek szövetségei, 

191 párt és társadalmi szervezet által létrehozott szövetség indult a mandátumokért. A pártokkal alkotott 

koalíciók 1993, míg a társadalmi szervezetek 42 mandátumot szerezetek. A pártokkal kötött koalíciók aránya, és 

az így megszerzett mandátumok száma (amely több mint a fele a civil szervezetek által önállóan szerzett 

mandátumok számának), azt mutatja, hogy a civil szervezetek főleg a pártokhoz „közeledve” próbálnak meg 

képviselethez jutni. 

1994-hez képest csökkent a „furcsa” koalíciók száma, mindössze 17 ilyen formáció volt és 40 mandátumot 

eredményezett. Példaként említhető az MSZP-SZDSZ-Munkáspárt-Agrárszövetség (5), vagy az MDF-SZDSZ 

(4) együttműködés. Az ilyen típusú koalíciók csökkenése már a pártok blokkosodását jelzi, amit tovább erősít a 

pártok fő koalíciós partnereinek a megoszlása is. 

7. táblázat A pártok sorrendje a koalícióban meghatározó hely szerint, 1998 
 

  A koalícióban meghatározó 

szervezet szerint 
Megszerzett mandátum 

MSZP 24 179 

SZDSZ 9 62 

FKGP 63 226 

MDF 39 116 

MDF 113 1206 

KDNP 25 43 

MIÉP 15 50 

Forrás: BM OVI, 1998 adatai alapján számolt. 

A táblázat szerint a legaktívabb párt a koalíciók tekintetében a FIDESZ, hiszen azonkívül, hogy 113 koalícióban 

volt meghatározó, további 80 egyéb koalícióban is résztvett. A párt koalíciós partnerei elsősorban jobboldali 
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pártok közül kerültek ki (FIDESZ- MDF 322 mandátum, FIDESZ-MDF-MKDSZ 101 mandátum, FIDESZ-

FKgP-MDF 100 mandátum, FIDESZ-FKgP 57 mandátum). A FIDESZ által létrehozott koalíciók több mint 

90%-a 3 vagy annál több párti formáció volt. A koalícióképesség terén a második helyen az FKgP található 

partnerei között leginkább a FIDESZ és a FNSZ (Független Nő Szövetség) szerepel. A koalíciók közül 

kiemelhető még az MSZP és az SZDSZ. Az MSZP 24 koalícióban volt meghatározó, ebből 74%-ban az SZDSZ 

volt a koalíciós partner, 6%-ban pedig a Munkáspárt. Az SZDSZ csupán 9 koalícióban volt meghatározó, ezen 

belül 61 mandátumot (98%) az MSZP-vel szerzett közösen. A két párt (mind az MSZP, mind az SZDSZ) 

koalícióinak több mint kétharmada két párti formáció. 1994-hez képest változás az SZDSZ koalíciós 

magatartásában, hogy elvesztette a bal- és jobbközép oldal közötti összekötő szerepét (Szoboszlay Gy. 1999). 

Míg 1994-ben koalíciós mandátumainak 56%-át szerezte SZDSZ-MDF-KDNP-FIDESZ, vagy SZDSZ-FIDESZ 

formációban, addig 1998-ban csupán csak egy mandátumot szerzett a FIDESZ-szel közösen és a jobboldali 

pártokkal alkotott koalíciók is csak „pontszerűen” fordultak elő. 

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 és 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 hoztak létre. Jól mutatják ezt a tendenciát a megyei jogú városi, a fővárosi 

és megyei közgyűlési választások adatai is. 

8. táblázat Megyei jogú városok mandátumainak összesítése jelölőszervezet-típusonként (1990-2002) 
 

  1990 1994 1998 2002 

Mandátum %-ban Mandátum %-ban Mandátum %-ban Mandátum %-ban 

Pártok 

önállóan 
570 71,0 407 60,1 398 59,2 288 43,2 

Pártok 

koalícióba

n 

174 21,7 165 24,4 155 23,1 230 34,5 

Pártok 

társadalmi 

szervezete

kkel 

közösen 

18 2,2 19 2,8 23 3,4 85 12,7 

Társadalmi 

szervezete

k önállóan 

3 0,4 54 8,0 71 10,6 48 7,2 

Társadalmi 

szervezete

k 

koalícióba

n 

- - 5 0,7 4 0,6 4 0,6 

Függetlene

k 
28 3,5 27 4,0 21 3,1 12 1,8 

Egyéb 10 1,2 – – – – – – 

Összesen 803 100,0 677 100,0 672 100,0 667 100,0 

Forrás: BM OVI, 1990; 1994; 1998, 2002 adatai alapján számolt. 

A táblázat adatai azt mutatják, hogy az elmúlt négy önkormányzati választás alkalmával folyamatosan csökken a 

pártok által önállóan, és növekszik a pártkoalíciók és 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 szerezték meg önállóan, addig 2002-ben csupán 43%-át úgy, hogy közben a 

pártkoalíciók által megszerezett mandátumok aránya egyharmadra nőtt. A pártkoalíciók tekintetében az összes 

mandátum 9%-át az MSZP-SZDSZ, 12%-át a FIDESZ-MDF, 5,9%-át a FIDESZ-MDF-MKDSZ, 2,4%-át a 

FIDESZ-MKDSZ formációkban szerezték meg. Ha az eredményeket abból a szempontból is megvizsgáljuk, 
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hogy a választások idején éppen mely pártok voltak kormányon és melyek ellenzékben, akkor az mondhatjuk, 

hogy 1998-ban a FIDESZ-FKgP-MDF kormánykoalíció a szavazatok közel 40%-át szerezte meg, hasonlóan az 

akkor ellenzékben lévő MSZP-SZDSZ koalíció szavazatarányához. 2002-ben az MSZP-SZDSZ a szavazatok 

51,6%-át szerezte meg, szemben a FIDESZ-MDF koalíció 34%-ával. 

Az adatok azt is egyértelműen jelzik, hogy míg 1990-1998 között nőtt a társadalmi szervezetek által önállóan 

megszerzett mandátumok aránya, addig 2002-ben arányuk jelentősen visszaesett. Ezzel párhuzamosan a pártok 

és társadalmi szervezetek által közösen szerzett mandátumok aránya, a kismértékű, bár folyamatos emelkedés 

után, 2002-ben hirtelen több mint 9%-kal emelkedett. 

Hasonló tendenciák figyelhetők meg a megyei közgyűlésekben is. 

9. táblázat A fővárosi és megyei közgyűlések mandátumainak aránya jelölőszervezet-típusonként (1994-

2002) 
 

  1994 1998 2002 

  10.000 lakos 

alatt 
10.000 lakos 

felett 
10.000 lakos 

alatt 
10.000 lakos 

felett 
10.000 lakos 

alatt 
10.000 lakos 

felett 

Pártok 

önállóan 
75,5 78,6 61,2 67,3 49,9 59,1 

Pártok 

koalícióban 
12,0 16,1 24,0 21,9 21,6 21,6 

Pártok 

társadalmi 

szervezetekkel 

közösen 

2,9 1,8 1,1 1,7 17,9 15,5 

Társadalmi 

szervezetek 

önállóan 

9,3 3,2 12,3 8,5 10,0 3,8 

Társadalmi 

szervezetek 

koalícióban 

0,3 0,3 1,4 0,6 0,6 - 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: BM OVI, 1990; 1994; 1998, 2002 adatai alapján számolt. 

A tendenciák abban különböznek a megyei jogú városoknál tapasztaltaktól, hogy itt a pártok koalícióinak aránya 

lényegében nem változott 1998-hoz viszonyítva, ezzel szemben jelentősen csökkent (főleg a 10.000 lakos feletti 

listákon) a társadalmi szervezetek által önállóan megszerzett mandátumok aránya. A csökkenés mögött 

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. Sajnos nincs pontos információm arra vonatkozóan, hogy ezek a szerveződések valójában 

mennyire civil szervezetek, azonban kétségtelen, hogy közöttük számos olyan szervezet található, melyeket 

egyéni (politikai) ambíciók hoztak létre (példa erre Zala megye, ahol több ismert jobboldali politikus is civil 

mezben „futott ki” a megyei politika pályájára), de megtalálható köztük pártok vagy polgármesterek által 

létrehozott szerveződés (Pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Független Polgármesterek Szerveződése) is. 

Az eredményeket ez esetben is vizsgáljuk meg kormánypártok és ellenzék szempontból; 1998-ban a FIDESZ-

FKgP-MDF kormánykoalíció a szavazatok közel 41%-át szerezte meg az akkor ellenzékben lévő MSZP-SZDSZ 

koalíció 30,1%-ával szemben. 2002 ben az MSZP-SZDSZ a szavazatok 46%-át szerezte meg, szemben a 

FIDESZ-MDF koalíció 33%-ával. 

Ezek alapján elmondható, hogy a helyi választási eredményekre nagymértékben hatnak a parlamenti választás 

eredményei, hiszen a parlamenti választásokon győztes pártok szerezték meg a szavazatok többségét, bár 

megjegyzendő, hogy 1998-ban az akkor kormányzó pártok nem tudták olyan mértékben növelni a szavazataikat, 

mint az MSZP. 
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Végül, ha az elmúlt négy önkormányzati választás adatait a függetlenek nélkül vizsgáljuk, akkor érdekes 

tendenciát figyelhetünk meg. Ebben az összehasonlításban csak az önállóan, azaz pártok vagy azok koalícióit, 

illetve civil és azok koalícióit hasonlítjuk össze. Tehát hiányoznak a pártok és civil szervezetek ún. „vegyes” 

koalíciói. 

10. táblázat Önkormányzati mandátumok százalékos megoszlása a civil szervezetek és a pártok között 

(1990–2002) 
 

  1990   1994   1998   2002   

  Polgármest

er 
Képviselő Polgármest

er 
Képviselő Polgármest

er 
Képviselő Polgármest

er 
Képviselő 

A pártok 

és civil 

szervezete

k együttes 

részesedés

e az összes 

mandátum

ból 

16 32 10,5 8,7 14 20 10,4 18,1 

Ezen belül: 

Pártok 91 90 86 82 81 84 85,3 82,3 

Nonprofit 

szervezete

k 

9 10 14 18 18 19 14,7 17,17 

Forrás: BM OVI, 1990; 1994; 1998, 2002 adatai alapján számolt. 

Tehát, ha a politikai pártok szereplését szembeállítjuk a civilekével, akkor megállapíthatjuk, hogy a vizsgált 

választási ciklusokban a pártokkal szemben szinte folyamatosan erősödik a civil szervezetek részesedése az 

önkormányzati mandátumokból. Bár megjegyzendő, hogy ez a megállapítás csak általánosságban igaz, az 

adatok ugyanis kisebb „hullámzást” mutatnak, ennek ellenére jól látszik az, hogy a civil szervezetek, különösen 

a nagyobb települések testületeinek és a megyei közgyűléseknek váltak tartós szereplőivé. Példaként említhető 

Somogy (12 mandátum), Zala (10), Komárom (6), Fejér (5), Heves (4), Baranya (2) megye. 

Összegzésképpen: a civil szervezetek választási szereplését árnyaltabban kell megítélnünk. Az ábrák adatai 

tizenkét év távlatában a civil szervezetek látszólagos visszaszorulását mutatják. Legsikeresebben a megyei jogú 

városokban és megyei közgyűlési választásokon szerepeltek, ahol 1998-ban javítani tudtak korábbi pozícióikon. 

Példaként említhető a Somogyért Egyesület, mely 1998-ban 11 képviselői helyet szerzett a 37 tagú, 2002-ben 

pedig 12 képviselői helyet szerzett a 40 tagú megyei közgyűlésben, vagy a Zempléni Településszövetség, mely 

1998-ban 7 helyet szerzett a 49 tagú megyei közgyűlésben stb. Azonban ha az adatokat részletesebben is 

megvizsgáljuk, akkor megállapít hatjuk, hogy a 10 000-nél nagyobb lakosságú településeknél a civil szervezetek 

által elnyert mandátumok aránya a vizsgált ciklusokban megháromszorozódott. A civil szerveződéseknek ugyan 

továbbra sincs túl sok esélyük a helyi vezetés megszerzésére, de gyakran részesei annak. Ez még akkor is igaz, 

ha találunk néhány települést vagy megyei közgyűlést, mint például Somogy megyét, ahol a civil szerveződések 

olyan alku-potenciállal rendelkeztek, hogy a pártok fölött uralkodó pozíciót tudtak elfoglalni. 

A jelenség magyarázatára számtalan érvet lehet felhozni. Elsőként talán azt az ellentmondást kell említeni, 

amely abból származik, hogy a civil szerveződések a választásokon legtöbbször a pártokkal szemben határozzák 

meg magukat és programjukat, ám a képviselő-testületekbe bejutva szembesülniük kell azzal, hogy 

számarányuknál, hátterüknél fogva kénytelenek szövetkezni a pártokkal. Ez azt is jelentheti, hogy esetleg felkell 

adniuk civil mivoltukból fakadó érdek-meghatározottságukat. Vagyis a képviselő-tes tületekben általános – a 

település egészét érintő – érdekek mentén kell politizálniuk, melyek szembekerülhetnek azokkal az értékekkel, 

amelyek szervezeti hátterükben akár meghatározóak is lehetnek (Szoboszlai Gy. 1999: 234.). Számos esetben 

előfordult (különösen a nagyobb településeken), hogy döntéseiktől függ, melyik párt szerzi meg az irányítást a 

képviselő-testületben. Például 1998-ban Győrött a Pro Urbe, vagy Pécsett a Polgári Kör, de említhetnénk 

Budapest XXIII. kerületét is. A 2002-es választáson Somogy megyében a szocialistákkal való megegyezést 

követően választották ismét a megyei közgyűlési elnökké a Somogyért Egyesület vezetőjét, Zala megyében az 

MSZP-nek és a jobboldalnak egyaránt 16-16 képviselője volt, a patt helyzetet a civil szervezetek döntötték el 

úgy, hogy szavazatukkal a jobboldal mellé álltak. Fejér megyében a két, polgármesterek alkotta civil szervezet 
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játszotta el a „mérleg nyelvét” a szocialisták javára. Másrészt a lakosság „kicsúszása” a civil szervezetek mögül 

– bár jelentősnek nevezhető az a szavazatmennyiség, amelyet a lakosságtól kaptak (1990-ben kb. 300.000, 

1994-ben közel 950.000 és 1998-ban 410.000) – talán épp abból származik, hogy a szervezetek a képviselő-

testületekbe kerülve elveszítik civil jellegüket, vagy a kimondottan a hatalom szerzésre vagy egyéni hatalmi 

ambíciókra szerveződő csoportosulások „ráerősítethettek” a lakosságnak a civil szervezetektől való 

elfordulására. Természetesen a tisztán listás, direkt pártelvű választási rendszer sem kedvez a civil szervezetek 

nagyobb önkormányzati jelenlétének. 

Az adatok elemzéséből egyértelműen kiderült tehát, hogy az a várakozás vagy talán illúzió, ami az 1990. évi 

választások után élt, mely szerint a lokalitás a legkülönbözőbb politikai és társadalmi csoportosulásokat fogja 

kitermeli, ezáltal gazdag változatosságát nyújtva a társadalmi önszerveződéseknek, csak részben vált valóra 

(Horváth M. T. 1996: 160.; Kukorelli I. 1991). A civil szerveződések számának csökkenése és a „vegyes” (párt 

és civil) koalíciók előretörése talán azt a folyamatot jelzi, hogy a pártok kezdik eszközként használni a nem 

pártjellegű szervezeteket saját bázisuk, befolyásuk, szavazataik növelése érdekében. 
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3. fejezet - A Baranya megyei l-es 
országgyűlési választókerület 
országgyűlési választási 
eredményeinek elemzése 1990-2002 
között 1

 

Kunszt Márta 

1. Bevezető 

Minden társadalomkutató nehéz helyzetben van, amikor arra keresi a választ, hogy az emberek cselekvéseit mi 

motiválja. Így van ezzel a politikai elemző is, ha nem elégszik meg a választásokon megszületett eredmények 

tényszerű közlésével, hanem arra is megpróbál választ kapni, vajon mért szavaztak az emberek éppen egyik, 

vagy másik pártra? A miértek megválaszolása lehet a legizgalmasabb kérdés, hiszen, ha ezt tudjuk, 

befolyásolhatjuk is a szavazók viselkedését, ami – könnyen beláthatjuk – minden politikai tényező legfőbb célja. 

Mindez a befolyásolás nap, mint nap meg is történik a gyakorlati politikában, a sikeres vagy kevésbé sikeres 

politikusok tudatos vagy ösztönös cselekedetei révén. Elképzelhető azonban, hogy szisztematikus vizsgálattal 

hatékonyabb, az elvárásoknak és kényszereknek jobban megfelelő megoldások munkálhatók ki, ha jobban 

ismerjük a választópolgárok motivációit. 

Természetesen hiába kérdeznénk egyenként őket, az összkép ebből csak nehezen kerekedne ki. Napjainkban 

viszont már rengeteg adat áll rendelkezésünkre, s ezek összehasonlításával és elemzésével talán közelebb jutunk 

a célhoz. Erre a feladatra próbál vállalkozni e kis dolgozat Pécs vonatkozásában. Első lépésben 

választókerületenként megkísérlem felvázolni a kerület településszerkezeti adottságait, mindazt, ami a kerület 

lakóiról megtudható a 2000. évi népszámlálás adatai alapján, végül az országgyűlési választások eredményeit 

ismertetem. Reményeim szerint a három pécsi választókerület adatainak összevetése nyomán választ kapunk a 

polgárok politikai motivációinak mozgatórugóira. 

A pécsi városháza 

                                                           
1 Az itt közölt írás, egy készülő nagyobb tanulmány része, mely a 3 pécsi országgyűlési választókerület összehasonlításával kísérli meg a 
megyeszékhelyen tapasztalt szavazatáramlást, s így a pártpreferenciák változását nyomon követni a demokrácia első 12 évében. 
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Pécsett három országgyűlési választókerület van. Mindegyikhez kapcsolódik néhány környező település is. A 

választási eredményeket döntően a pécsi szavazatok határozzák meg, mivel a város szavazópolgárainak 

számához viszonyítva a falvakban voksolók népessége csekély. Kiélezett verseny esetén azonban 

befolyásolhatják az eredményt a vidéki szavazók. Jelen munkámban az l-es választókerület jellegzetességeivel 

foglalkozom. 

2. Az egyes körzet leírása 

Az l-es számú országgyűlési választókerület területe: Berkesd, Birján, Bogád, Ellend, Kozármisleny, Lothárd, 

Magyarsarlós, Nagykozár, Pécs Megyei Jogú Város 1-57. számú szavazókörei, Pécsudvard, Pereked, Romonya, 

Szemely, Szilágy. Székhelye: Pécs. A város észak-keleti övezete, a 6-os főközlekedési útvonal Északról, az 57-

es főút pedig Keletről metszi a városhatárt. A szavazókörzethez tartozik Vasas és Hird, a várostól kissé távolabb 

fekvő két kertvárosias jellegű lakóövezet (Vasas régi bányászkolónia, Hirden hajdan fonógyár működött). Az 

57-es bevezető szakasza ugyancsak a XX. század 30-as éveiben épült bányászlakások mellett halad, majd 

Fehérhegytől a régi földszintes házakat az 50-es években létesült szocreál övezet váltja fel, itt-ott kiegészülve 

néhány, már a kádári időkben emelt háztömbbel. Mindez a mecseki szénbányászat építészeti öröksége. A 

hegyoldalban megbúvó völgyek ugyancsak tradicionális bányászkolóniákat rejtenek, Szabolcsfalut és 

Pécsbányát. A főútvonal mentén a kertes családi házakat az igényeknek megfelelően korszakonként 

átalakították, napjainkban kialakulóban van egy új (családi házas) övezet, immáron a XXI. század elvárásainak 

megfelelve. Az 50-es évek bérlakásait is korszerűsítették, (tetőtér beépítés, egyedi gázfűtési lehetőség), ennek 

ellenére ezek az épületek meglehetősen elmaradnak a mai kor támasztotta színvonaltól, így egyre inkább a 

leszakadó rétegek szociális bérlakásaiként szolgálnak. A területen megkezdődött a szlömösödés. Az 57-es út a 

város ipari övezete mentén a Budai Vám-nál torkollik a 6-os útba. Észak-Dél irányban nemcsak a főút, hanem a 

vasút is kettészeli a várost, nem kevés közlekedési gondot okozva lakóinak. A sínpártól Délre található Pécs új 

ipari parkja és a városképet hatalmas kéményeivel ugyancsak zavaró Hőerőmű. (Egyike azon kevés ipari 

létesítménynek, mely túlélte a rendszerváltást követő recessziót, jelenleg amerikai tulajdonban van, a 

szénbányászat örököseként a még működő külfejtés üzemeltetője.) Az ipari parktól Északra a közelmúltban 

formálódó családi házas övezet, Újhegy található. Az Ipari parktól Délre helyezkedik el Gyárváros, mely a XIX. 

sz. végi ipari övezet és kolóniája. A Gyárváros szélét érintő 6-os út kettészeli a híres Zsolnay gyár telephelyét 

(A márkás porcelángyár is átvészelte az ezredvég kritikus időszakát, jelenleg állami tulajdon, gazdaságos 

üzemeltetése azonban időről időre akadozik.). A főút északi oldalán a Budai Külváros családi-házas utcái, és a 
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hegyoldalra felkapaszkodó, hajdan volt szőlőbirtokai, napjainkra ugyancsak kertvárosi jelleget öltött területek 

találhatók. Közeledve a városcentrumhoz a Búza-tér és a 48-as-tér vonalában kezdődik a XIX. század végén, és 

a XX. század első harmadában épült többszintes bérházak és középületek világa. A 48-as téren van a Pécsi 

Tudományegyetem Jogi- és Közgazdasági Kara. (Az egyetem jelenleg a város legnagyobb munkáltatója. 

Nemcsak foglalkoztatóként, hanem fogyasztóként is az egyik legfőbb gazdasági tényező. Húszezer főt 

meghaladó hallgatói létszáma számos járulékos szolgáltatást – lakásbérlet, közétkeztetés, közlekedés – éltet). A 

belváros lakóházainak utcafrontját többnyire felújították, a belső udvarok mélyén azonban igen sok a komfort 

nélküli, szegényes lakóingatlan. Így együtt él itt a tehetősebb és az elszegényedő városlakó. Az l-es 

választókerület nyugati végpontja maga a belváros. A város szíve a Széchenyi tér és a Dóm tér által közrefogott 

terület. A Széchenyi-tér a világi hatalom, míg a Dóm-tér a szakrális hatalom regionális központja. Az előbbin a 

Városháza és a Megyeháza áll, míg az utóbbit a romantikus stílusban épült bazilika uralja, körbevéve a püspöki 

és kanonoki palotával. A belváros turisztikai központ, a világörökség helyszíne. Az ókeresztény sírkamrák 

feltárt és feltérképezett rendszere éppen a két tér között fekszik a föld alatt. A középkori városfallal övezett 

területen számos ókori és középkori műemlék található. Egészen egyediek a török hódoltság korából megmaradt 

építmények, a Dzsámi és a Minaret. A turistaforgalom kihasználása érdekében számos vendéglő és 

szórakozóhely települt a belvárosba. A szűk utcákat a járműforgalom elől elzárták, s kora tavasztól késő őszig 

virágos teraszokról szemlélhetik a betérők a városi forgatagot. A belváros határán üzletközpontok és áruházak 

helyezkednek el. Érdekes jelensége a legutóbbi évtizednek, hogy a kis üzletek tönkrementek a belvrosban, s 

kénytelenek voltak távolabbi helyekre települni. Ugyancsak kivonult a lakossági szolgáltatás is a közvetlen 

belvárosból (mivel gépkocsival megközelíthetetlenné váltak üzleteik), s egyre kevesebb a lakó is. Csak a 

szállodák és vendéglátóhelyek képesek kigazdálkodni a borsos bérleti díjakat. 

3. Népességi adatok 2
 

A kerület lakóinak száma a 2000-ben végzett népszámláláskor 63 148 fő volt. Életkor szerinti megoszlásuk a 

következőképp alakult. 

A népesség főbb korcsoportok és nemek szerint a pécsi 1-es OVK-ban 

 

Az ábra jól érzékelteti, hogy a kerület lakóinak korfája beleillik az általános európai és magyar trendbe, a 

népesség zömét a felnőttek teszik ki, és a kor előrehaladtával növekszik a női lakosság lélekszáma a férfiakéhoz 

viszonyítva. Ez az állapot gazdaságilag akár kedvező tendenciákra is utalhatna, hiszen az aktív korúak száma 

meghaladja a termelésbe még be nem lépők, illetve az onnan már nyugalomba vonultak számát, amennyiben a 

gazdaságilag aktív korosztály valóban lehetőséget is kap a tevékenykedésre. A foglalkoztatási adatok azonban 

nem mutatnak egyértelműen pozitív képet. 

                                                           
2A felhasznált adatok a KSH 2000-s népszámlálásának adatai, melyek a Statisztikai Hivatal Honlapján elérhetők 
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A gazdasági aktivitás mutatói az 1-es OVK-ban 

 

Az ábra jól mutatja, hogy a gazdaságilag aktívak számát jóval felülmúlják az inaktívak, a gazdasági aktivitás 

adatai közt egyetlen pozitív található, nevezetesen, hogy a munkanélküliek száma viszonylag alacsony. Az 

inaktív népesség összetétele távlatokban sem jelez semmi jót, az összes korcsoportot figyelembe véve az inaktív 

keresők (nyugdíjasok és járadékosok) létszáma már a felmérés idején is a legmagasabb volt, s a nem aktív 

eltartottak számának tükrében a helyzet a jövőben csak romlani fog. A nyugdíjasok és járadékosok feltűnően 

magas aránya összefüggésben van a 80-as, 90-es évek bányabezárásaival, mikor is a még aktív korú, a 

bányászatban foglalkoztatott munkavállalók jelentős hányadát helyezték kedvezményes nyugállományba, vagy 

ítéltek meg számukra különféle járadékokat. Az első választókerület lakossága tehát elöregedőben van, s a 

gazdaságilag inaktívak száma már jelen pillanatban csaknem 20%-al meghaladja a gazdaságilag aktívak számát. 

A foglalkoztatottak az alábbi gazdasági ágazatokban tevékenykednek: 

Aktív keresők foglalkoztatási adatai 
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A férfiak közül legtöbben az iparban tevékenykednek, míg a nők vezető foglalkozásiága a beosztott értelmiségi 

státusz, mindkét nemnél viszonylag magas a vezető értelmiségiek aránya, mezőgazdasággal foglalkozót viszont 

elvétve találunk az egyes választókerület lakói között. 

Az egyes választókerület lakóiról alkotott képünket tovább árnyalhatjuk, ha megvizsgáljuk a körzet 

választópolgárainak iskolai végzettségét. 

Az 1-es választókerület felnőtt lakóinak iskolai végzettsége 

 

Megállapíthatjuk, hogy alap- és középfokú végzettséggel rendelkezik a terület lakóinak többsége, de nem 

jelentéktelen a felsőfokon képzettek száma sem. Csaknem 10 % azonban az alapfokot be nem fejezettek száma 

is, ami napjainkban szinte kizárja a munkaviszony létesítését. Közhely, hogy az életkor és az iskolai végzettség 

sok tekintetben meghatározza az egyén, illetve csoport társadalmi cselekvésének lehetőségeit, a kép azonban 

nem teljes a rendelkezésre álló anyagi erőforrások feltérképezése nélkül. A 2000-es népszámlálás közvetlenül 

nem kérdezett rá az állampolgárok anyagi viszonyaira, de felmérte a lakóingatlanok állapotát. Mivel 

Magyarországon a lakás birtoklása és fenntartása szinte napjainkig egy élet munkáját igényli, bizonyos 

következtetések levonatók az ingatlanállomány tulajdonviszonyaiból és komfortfokozatából. Az 1-es ország 

gyűlési választókerületben a következőképp alakultak e területen a tulajdonviszonyok. 
 

Lakás alapterülete (m2) Összesen Természetes személyek 

tulajdona 
Jogi személyek tulajdona 

29 alatt 831 136 695 

30-49 5.063 4.779 284 

50-79 14.720 14.050 670 

80-99 1.842 1.746 96 

100 felett 1.854 1.834 20 

Lakás összesen 24.310 22.545 1.765 

Első pillanatban szembeötlik a táblázat adatsorában, hogy a magántulajdon a meghatározó az ingatlanok között. 

Átlagosnál nagyobb lakóingatlannal szinte csak magánszemélyek rendelkeznek a kerületben. A lakások döntő 

többsége közepes méretű, arányaiban a kisebb méretű lakások maradtak jogi személy, azaz főleg az 

önkormányzat, tulajdonában. Mindez tükrözi azt a folyamatot, hogy a rendszerváltást követő első ciklus végén 

Pécs város önkormányzata elidegenítette a bérlakások zömét. Annak a nyomai is láthatók, hogy főképp a 

legszegényebbek nem tudták megvásárolni lakásaikat, hiszen az önkormányzati tulajdonban maradt lakások 

jószerivel kis- és közepes alapterületűek. Az ingatlanok érékét alapvetően meghatározza az ingatlan 

komfortfokozata és kora. Az alábbi ábra e szempontból mutatja be az 1-es OVK lakásállományát. 
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Ingatlan értékére vonatkozó adatok 

 

Láthatjuk, hogy magas az összkomforttal nem rendelkező ingatlanok aránya, és a tekintélyes kort megért 

épületek száma sem elhanyagolható. Mindebből azt feltételezhetjük, hogy a kerület lakói átlagos, vagy átlag 

alatti lakásviszonyok között élnek Pécsett, végleges következtetéseket azonban csak a másik két kerület 

adataival összevetve vonhatunk le. A lakósűrűségről is rendelkezünk adatokkal, de ezek a számok is csak akkor 

beszédesek igazán, ha a másik két kerülettel összevetve vizsgáljuk őket. 

Lakósűrűség az 1-es OVK-ban 

 

Megállapíthatjuk, hogy a kerületben néhány üresen álló épület is van, a lakott ingatlanokban megközelítően 

hárman élnek, s az átlag alapján minden kerületi lakóra 1 szoba jut. Ezek az adatok, akárcsak a népességi 

mutatók, jelzik a kerület elöregedésének tendenciáját, hiszen az egy lakosra jutó magas szobaszám az alacsony 

létszámú háztartásokra utal, azaz sok az egy- vagy kétszemélyes, gyermek nélküli család. 
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4. Az országgyűlési választások adatai a pécsi l-es 
választókerületben 

A földrajzi és számokban kifejezett szociális-gazdasági körülmények felvázolása után vizsgáljuk meg, hogy 

miként szavazott a kerület felnőtt lakossága a rendszerváltást követő első 12 évben. Elemzésem során 

elsősorban az érdekelt, hogyan oszlanak meg a szavazók pártpreferenciái, ezért minden esetben az országgyűlési 

választások első fordulóinak adatait használtam. 3 Természetesen előfordulhat, hogy végül nem az a jelölt 

szerezte meg a körzet egyéni mandátumát, aki vezetett az első fordulóban, de ezt külön jelezni fogom. 

1990-ben 47.573 szavazásra jogosult élt a kerületben, és 30.256 élt is választójogával. Ez 63,6%-os részvételt 

jelent. Az alábbi listás eredmények születtek. 4 

Az 1990-es országgyűlési választások listás eredményei a pécsi 1-es választókerületben 

 

Az első fordulóban a következő egyéni eredmények születtek. 

Az 1990-es országgyűlési választások egyéni eredményei a pécsi 1-es választókerületben 

                                                           
3 A felhasznált adatok a Belügyminisztérium Választás 2002 Internetes oldalain lelhetők fel. 
4 A listás eredmények esetében csak a parlamentbe bejutott pártok erőviszonyait részletezem, ezért jelenik meg az egyéb kategória. 
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Az eredmények összevetésekor láthatjuk, hogy az MSZP listás és egyéni eredménye pontosan azonos, tehát 

szavazói következetesen voksoltak, az MDF egyéni jelöltje Andrásfalvy Bertalan 6%-kal jobb eredményt ért el, 

mint pártja listán, az FKGP jelöltje pedig, 3%-kal volt eredményesebb, mint pártja. Feltételezhető, hogy az 

egyéni képviselőt nem állító KDNP és FIDESZ szavazatok oszlottak meg kettejük között, mivel az elveszett 

listás szavazatok aránya (egyéb), csaknem megegyezik az MSZDP-s és HVK-s (Hazafias Választási Koalíció) 

egyéni jelöltre leadott szavazatokkal. (Egyébként a második fordulóban Andrásfalvy Bertalan nyerte a 

mandátumot). Az SZDSZ jelölt is jobb eredményt ért el, mint pártja listája, ez azonban csak egy százaléknyi 

különbség. Figyelemreméltó, hogy a FIDESZ 7%-os listás eredménye a várakozások ellenére nem növelte a 

liberális oldalon egyedül álló SZDSZ-es jelölt eredményét. Két egyéni jelölt, az MSZDP-s Kovács Mózes, és a 

HVK-s Iglói Zoltán együttesen elért 17%-os eredménye utal arra, hogy a kerületben sokan a baloldal 

szimpatizánsai. 

1994-ben 49.488 szavazati joggal rendelkező állampolgár élt a kerületben, és 69,2%-uk 34.235 személy élt is 

szavazati jogával. Ez 5,6%-kal magasabb részvételi arány, mint 1990-ben. Az első fordulóban a következő listás 

eredmények születtek. 

Az 1994-es országgyűlési választások listás eredményei a pécsi 1-es választókerületben 
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Az országos eredményekhez hasonlóan a pécsi 1-es választókerületben is a szocialista párt előretörése volt 

tapasztalható. A párt 21 %-kal ért el jobb eredményt, mint 1990-ben. Ugyancsak erősödött az első választási 

ciklusban elért eredményéhez képest a KDNP 2%-kal. Valamennyi többi politikai erő veszített korábbi 

táborából. Legkevésbé a FIDESZ, csupán 1 %-ot. Ennek és az egyéni jelölt 7%-os eredményének tükrében 

megállapítható, hogy a fiatal demokraták szavazótábora a körzetben egyelőre igen stabil. Az első ciklus 

kormánypártjai közül az MDF és az FKgP veszített igen sokat bázisából összesen 13%-ot. Ebből 2% 

valószínűleg a KDNP-hez vándorolt, 11% pedig megoszlott a többi induló között. Ha feltételezzük, hogy a listás 

voksok és az egyéni jelöltekre adott voksok nem térnek el egymástól nagymértékben, akkor a Köztársaság Párt, 

a Nemzeti Demokrata Párt, és a MIÉP 7%-ot szerzett meg a volt kormánypártok szavazataiból. A fennmaradó 

4% vándorolhatott a szocialistákhoz. A szocialisták allokálni tudták a baloldal legtöbb szavazóját. Az 1990-ben 

a Hazafias Választói Koalícióra szavazók 7%-a, az MSZDP-re szavazók ugyancsak 7%-a, az SZDSZ korábbi 

szavazótáborából 5% pártolt át másik politikai erőhöz, a jobboldali átszavazókkal együtt már meg is haladja a 

párt 21 %-os növekményét. A baloldali érzelmű szavazók közül nyilván néhányan a Munkáspártra is szavaztak. 

Egyéniben az alábbi eredmény született. 

Az 1994-es országgyűlési választások egyéni eredményei a pécsi 1-es választókerületben 

 

Az egyéni jelöltek erőviszonyai nagyjából lefedik a listás arányokat, az FKgP 1%-kal erősebben, míg az MDF 

ugyanennyivel gyengébben szerepelt, mint pártja. A FIDESZ-es jelölt 1%-kal jobban, az SZDSZ-es 

ugyanennyivel rosszabbul szerepelt, alapvetően azonban nincs nagy eltérés az egyéni és listás erőviszonyok 

között. A parlamenti küszöböt el nem érő pártok listáira pontosan olyan arányban szavaztak, mint az e politikai 

erőket képviselő személyekre. Figyelemre méltó, hogy a szocialista párt látványos erősödése alig járt a 

jobboldali szavazók baloldalra áramlásával, amennyiben a fent vázolt szavazat áramlásokat elfogadjuk, alig 4% 

voks érkezett korábban a jobboldali pártokra szavazóktól az MSZP-hez. 

1998-ban, az egyes választókerületben 50.415 személyt vettek fel a választási jegyzékre, ebből 28.896-an 

járultak az urnákhoz, a jogosultak 57,32%-a. A részvételi arány 11,9%-kal alacsonyabb volt, mint 1994-ben, és 

4,3%-kal alacsonyabb, mint 1990-ben. A szocialista-szabaddemokrata kormányzásba belefásult szavazók egy 

része így fejezte ki véleményét az előző négy esztendőről. Mivel ezek a szavazatok nem váltak kormányváltó 

erővé, feltételezhetjük, hogy inkább a baloldali érzelműek maradtak távol a voksolástól. 1998-ra egyértelműbbé 

váltak a politikai erőviszonyok Magyarországon. Az SZDSZ szerepvállalása a szocialisták vezette 

kormányzatban a párt baloldali elkötelezettségét jelentette a szavazók számára. A FIDESZ is elmozdult a 

liberális oldalról (a folyamat a „nevezetes” székházüggyel kezdődött, még az első ciklusban), a második ciklus 

közepétől ez a politikai irányváltás már a szavazók számára is érzékelhetővé vált. A politikai elit jelzéseire a 

szavazópolgárok a következőképpen reagáltak. 

Az 1998-as országgyűlési választások listás eredményei a pécsi 1-es választókerületben 
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A szocialisták arányaiban megtartották szavazóikat, az SZDSZ azonban 13%-kal kevesebb voksot kapott, mint 

korábban. Bár a szocialisták nem növelték szavazótáborukat, a kifejezetten baloldali választók aránya a 

kerületben mégis nőtt, mivel a munkáspárt jelöltje egyéniben 5%-os eredményt ért el. A szocialisták jelöltje 

egyéniben 2%-kal kevesebb voksot kapott, mint a pártlista, tehát feltételezhető, hogy itt a két párt között 

osztódtak baloldali szavazatok, ennek következtében 3%-nyi elveszett SZDSZ szavazat az MSZP-hez juthatott. 

További 2% megjelenhetett az Együtt Magyarországért tömörülés voksaiban. Az SZDSZ korábbi szavazói közül 

8%-nyi ezúttal egyértelműen jobboldali programot hirdető pártot választott. A jobboldalon belül is átrendeződés 

zajlott le, a korábban kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó KDNP szinte jelentéktelenné vált (-4%), s ugyanez a 

sors jutott a hajdan a kerület mandátumát magáénak mondható MDF-nek is (9%). Lényegesen csökkent az 1994 

évihez képest a listán veszendőbe ment voksok aránya 14%-ról 8%-ra, s ezek a szavazatok is a jobboldali 

pártokat erősítették. A jobboldalon tehát összességében 27%-nyi szavazat rendeződött újjá. Ennek 

oroszlánrészét a szocialista párttal azonos nagyságrendűvé fejlődött FIDESZ szívta fel (24%). Az előző 

ciklusban elért eredményéhez képest jobb eredményt ért el az FKgP (+5%) és a MIÉP (+3%) is. A voksok 

átrendeződéséből már csak 3%-nyi mandátum vezethető le, a további 5%-nyi gyarapodás az aktív szavazók 

táborán belüli arányeltolódás számlájára írható, míg az elégedetlen baloldali szavazók közül sokan nem 

voksoltak, a kormánnyal ugyancsak elégedetlen jobboldaliak aktivizálódtak. Összességében a jobboldali erők 

19%-kal több szavazatot tudtak allokálni az előző választáshoz képest, ebből 8%-ot kimutathatóan az SZDSZ 

szavazótáborából. A többit a korábban listán elvesző szavazatokból, illetve az eredményesebben mozgósított 

jobboldali szavazók táborából gyűjtötték. Az egyéni jelöltek eredményei ezúttal így alakultak; 

Az 1998-as országgyűlési választások egyéni eredményei a pécsi 1-es választókerületben 
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Mint látható a nagy pártok egyéni jelöltjei egy árnyalattal halványabban szerepeltek pártjaiknál. Az MSZP-s 

jelölt 2%-kal, a FIDESZ-es 1%-kal kapott kevesebb szavazatot, mint a párt listája. Ezek a voksok azonban nagy 

valószínűséggel az ideológiailag közel eső pártok egyéni jelöltjeire estek, miután a baloldalon az SZDSZ-es 

jelölt 1%-kal jobban szerepelt pártjánál, és a munkáspárti jelölt is jobb eredményt ért el, mint pártja országosan. 

A jobboldalon az MDF szavazói a korábban fórumos, ezúttal MDNP színekben induló jelöltre szavazhattak, az 

FKgP „hozta a listát”, a KDNP-és MIÉP-es jelölt 1-1%-kal jobb volt, mint pártja. A második fordulóban a két 

tábor versenyben maradt egyéni jelöltjeinél a szavazatok összeadódtak, s a papírformának megfelelően a 

mandátumot a FIDESZ színeiben induló Mikes Éva nyerte. 

A 2002-es országgyűlési választások első fordulójában az alábbi listás eredmények születtek; 

A 2002-es országgyűlési választások listás eredményei az 1-es számú pécsi választókerületben 

 

2002-ben 51.498 szavazati joggal bíró polgár élt a kerületben. Választójogát 71,55% gyakorolta, 36.850-en 

járultak az urnákhoz. 
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2002-ben csak két párt tudta tovább növelni szavazóinak létszámát, a FIDESZ és az MSZP. Előbbi a jobboldali 

politikai erők tudatos integrálására törekedve választási szövetséget kötött az MDF-el és a KDNP-vel, és meg is 

kapta ezek mintegy 5%-nyi szavazó bázisát. Elért eredménye az így allokált szavazatokon kívül további 1%, 

éppen annyi, amennyivel csökkent a MIÉP listás eredménye „98-hoz képest. Valószínű tehát, hogy innen 

eredeztethetők a további voksok. A szocialisták 15%-kal tudták ezúttal növelni szavazótáborukat. A választások 

során először történt meg, hogy 31%-nál több szavazatot tudtak szerezni a választókörben. A „98-as egyéniben 

elért eredményeket is figyelemmel kísérve feltételezhető, hogy az SZDSZ-től 2%-nyi, a Munkáspárttól 

ugyancsak 2%-nyi szavazat vándorolt át hozzájuk. A nyereség fennmaradó 11%-át feltételezhetően a csalódott 

kisgazda szavazóktól kapták. Először fordult elő a választókerületben, hogy jobboldali szavazatok áramlottak át 

a másik oldalra, eddig ugyanis az MSZP csak a centrumból, iletve a baloldalról tudott szavazatokat allokálni. 

Az egyéni jelöltek eredménye az alábbiak szerint alakult; 

A 2002-es országgyűlési választások egyéni eredményei az 1-es számú pécsi választókerületben 

 

A pártok listáira és egyéni képviselőjelöltjeire leadott szavazatok között szinte minimális, összesen 4%-os 

eltérést tapasztalhatunk ezúttal. 1%-kal több szavazatot szerzett a FIDESZ egyéni képviselőjelöltje, mint a párt 

listája, és 3%-kal jobb volt az MSZP-s jelölt is pártjánál. Veszteséget viszont csak a MIÉP könyvelhetett el, 

egyéni jelöltje nem ért el kimutatható eredményt. Feltehetőleg a listán a MIÉP-re szavazók voksain osztoztak a 

két nagy párt jelöltjei 1:3 arányban. Bármily meglepő is, feltételeznünk kell, hogy a listán a MIÉP-et támogatók 

háromnegyede a szocialista egyéni jelöltet támogatta, mivel a többi jelölt esetében a listás és egyéni szavazatok 

százalékos aránya azonos, s inkább valószínűsíthető, hogy a MIÉP-es jelölttel elégedetlen szavazók voksai 

áramlottak a nagy pártokhoz, mintsem, hogy azonos nagyságrendű „körbemozgást” tételeznénk. E vélekedést 

erősíti az is, hogy a listás szavazatok elemzésénél már utaltunk arra, hogy a kisgazda szavazótábor jelentős része 

is balra mozdult a „98-as választások óta a kerületben. 

Négy választás adatait összevetve megállapíthatjuk, hogy a választókerület meghatározó törésvonala a bal-jobb 

ideológiai törésvonal. A szavazatok áramlása nagymértékben e tengely mentén történik. A fő mozgásokat 

azonban alapvetően befolyásolja az ideológiai szempontból „centrumnak” számító (jobb és baloldali jegyeket 

egyaránt hordozó) pártoknak a helyzete, illetve a fő politikai áramlatok. Vizsgáljuk meg tehát a szavazótáborok 

mozgását ezen erőtérben. A fő törésvonal szerint az alábbi pártokat soroltam a jobb oldalra: MDF, FKgP, 

KDNP, MIÉP, 98-tól a FIDESZ. (A FIDESZ jobboldali besorolását azért teszem egyértelműen ‟98-ra, mivel 

véleményem szerint a szavazópolgárok zömében ekkorra tudatosodott a párt egyértelműen jobboldali arculata, s 

választásukban elsősorban ez a motívum a döntő, bár megjegyzem, a FIDESZ következetes antikommunizmusa 

a „vájt fülű” szavazókban nem sok kétséget hagyhatott e tekintetben korábban sem.) Baloldal: Munkáspárt, 

MSZP, HVK, MSZDP. (Az MSZDP baloldali besorolása ugyan csak önkényesnek tűnhet, de a szavazópolgárok 

számára a jelentős bányász tradíciókkal bíró területen egyértelműen baloldali elkötelezettséget jelent.) SZDSZ 

1998-tól. 
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Centrum: SZDSZ 1998-ig, Köztársaságpárt, MDNP, Centrumpárt. Nézzük meg, hogyan alakultak az 

erőviszonyok 12 esztendő alatt a fő politikai táborok között! 

Politikai irányultság 1990-ben a pécsi 1-es OVK-ban 

 

Politikai irányultság 1994-ben a pécsi 1-es OVK-ban 

 

Politikai irányultság 1998-ban a pécsi 1-es OVK-ban 
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Politikai irányultság 2002-ben a pécsi 1-es OVK-ban 

 

Az ábrákból jól nyomon követhető, hogy lassú, de következetes polarizálódás zajlik a szavazótáborok között. 

Az 1994-ben még háromosztatúnak tűnő politikai mező, ‟98-ra itt is, akárcsak országos szinten kétpólusúvá 

válik. A kerületben a baloldal szavazótábora mutatja a legkiegyensúlyozottabb képet, ciklusról ciklusra 

növekszik. Az 1990-es mélyponton is 28%-nyi szavazót tudott felmutatni (természetesen különböző pártok 

közötti megoszlásban). 1994/98 között 15%-kal növelte szavazóinak arányát, „98-ban ez mégis kevés volt a 

győzelemhez. 

Baranya megye választókerületei 

 

2002-ben újabb 15%-nyi szavazót tudott magához vonzani, ami jóval meghaladja az egyszerű többséget. 
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A jobboldali tábor mozgása hullámzó, mélypontja 1994-ben volt, amikor valamennyi jobboldali politikai erő 

együttesen 31 %-ot ért el. 1998-ban, a következő választáson viszont, a jobboldalra szavazók aránya meghaladta 

az abszolút többséget, 51 %-ot képviseltek együttesen. A rendszerváltást követő első esztendőben is magas volt 

a jobboldalra szavazók aránya, 45%, míg 2002-ben, az 1994-es esztendőhöz hasonlóan csökkent 

szavazótáboruk, a választók 38%-a voksolt a jobboldal színeiben induló pártra. 

A centrum először erősödést, majd 1998-tól rohamos erodálódást mutat. 1990-ben 27%-os eredménye a baloldal 

versenytársának tüntette fel, 1994-ben látszólag teljesen kiegyenlített erőviszonyok alakultak ki a három 

irányzat között. Az SZDSZ kormányzati szerepvállalása azonban alapvetően megváltoztatta a korábbi helyzetet. 

Ezúttal nem a szavazók spontán mozgása zajlott le, hanem a politikai elit vezetésével egy párt lépett közelebb az 

egyik politikai táborhoz, s távolodott a másiktól. A következő választáskor, 1998-ban, amikor a szavazóknak 

lehetőségük volt véleményt nyilvánítani erről a lépésről, kiderült, hogy a centrum szavazóiból mindössze 6% 

mozdult el ugyancsak balra, 20%-nyi szavazó jobboldali pártot választott. (Természetesen a jobboldal ilyen 

mértékű erősödése ugyancsak nem a spontán szavazói mozgások következménye, hanem a FIDESZ egyértelmű 

jobboldali elköteleződése jelentősen hozzájárult ehhez. Míg azonban az SZDSZ szavazói csak mérsékelten 

követték a párt mozgását, a FIDESZ eme irányváltása növelte a párt szavazótáborát.) A liberális pártok 

elmozdulása a centrumból annak kiüresedéséhez vezetett, s bár 1998-ban és 2002-ben is történtek kísérletek az 

űr betöltésére, napjainkig ezek a kísérletek nem jártak túl sok sikerrel. 



   

 40  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. fejezet - A 2002-es önkormányzati 
választás Pécsett 1

 

Csiszár Zsolt - Fülöp Judit - Koller Inez - Oppe Orsolya - Polgár András - Vető Balázs - Zentai Tamás 

A tanulmány megírására a PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszékén ez évben létrejött Önkormányzati 

Kutatócsoport vállalkozott 2 , melynek tagjai politológus alapképzésben és PhD képzésben résztvevő hallgatók. 

A kutatócsoport létrejöttének célja elsősorban Pécs, valamint a közelebbi nagyvárosok és kisebb települések 

helyi szintű vizsgálata, mellyel aktív részt vállal tanszékének önkormányzatiságra és regionalizmusra 

specializálódott kutatásaiban és azok oktatásba való módszertani és tartalmi beemelésében. 

1. Bevezetés 

Mint minden választás, a 2002-es önkormányzati választás is felszínre hozta és társadalom-közelivé tette a 

politikai folyamatokat, melyek a választás lezajlásának folyamatában összegyűjthető ismeretanyagok 

mérhetősége, összehasonlíthatósága folytán alkalmasak egy politológiai vizsgálat számára. Kutatócsoportunk a 

2002-es önkormányzati választás folyamatát Pécsett kísérte végig. Vizsgálata kiterjedt a város korábbi választási 

folyamataira és azok eredményeire is, melyekkel összevetve Pécs önkormányzati választásainak sajátosságait, 

állandóságait és tendenciáit igyekezett felmérni. 

A vizsgálat a kampányidőszakban kezdődött, mikor a kutatócsoport tagjai a listát állító pártok és szervezetek 

több önkormányzati képviselőjelöltjével interjút készítettek, összegyűjtötték az induló pártok és szervezetek 

programjait, valamint figyelemmel kísérték a helyi média tudósításait. A választás lezajlása után a már 

összegyűjtött adatokat és ismereteket összevetették a választás eredményeivel, figyelembe véve a korábbi 

választásokat is. 

2. Választási programok 

Az önkormányzati választásokkal kapcsolatban főleg a listát állító pártok és szervezetek programjait elemeztük. 

2002-ben nyolc szervezet állított kompenzációs listát (Civil Koalíció, Fidesz-MPP-MDF, FkgP-Centrum Párt, 

MIÉP, MSZP, Munkáspárt, Összefogás Pécsért Egyesület, SZDSZ). A listaállító szervezetek programjaiban 

tizenhárom terület különíthető el, amelyek szinte teljesen lefedik az önkormányzat bizottsági struktúráját, amit 

némileg magyarázhat, hogy a szervezetek tagjai voltak az önkormányzat képviselő testületének, így programjuk 

követi az önkormányzati struktúra működési rendjét. 

                                                           
1 A kutatást végezte PTE-BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke Önkormányzati Kutatócsoport: Csefkó Anna, Csiszár Zsolt, Fülöp Judit, 

Gerencsér Beáta, Koller Inez, Oppe Orsolya, Polgár András, Vető Balázs, Zentai Tamás. A tanulmányt írta: Csiszár Zsolt, Fülöp  Judit, 

Koller Inez, Oppe Orsolya, Polgár András, Vető Balázs, Zentai Tamás. 
2 A kutatócsoport létrehozója és vezetője Kákai László egyetemi adjunktus, aki egyben a szakmai munkát is irányította. 
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A parlamenti pártokra (MSZP, Fidesz-MPP-MDF, SZDSZ) és a MIÉP-re jellemző, hogy a legtöbb területet 

érintették programjaikban. Ez főleg arra vezethető vissza, hogy ezek a szervezetek rendelkeznek leginkább 

olyan erőforrásokkal, szakmai háttérrel, amelyekkel egy ilyen összetett program kidolgozható. 

Az országos pártok önkormányzati programjainál általános gyakorlat volt, hogy országos szintű és központilag 

meghatározott programokat, feladatokat tűztek ki célul a választás megnyerése esetén, s ezeket csak 

kiegészítették a helyi sajátosságok. Erre a gyakorlatra jó példa a Munkáspárt, amely nem tudott egységes 

programmal indulni az elmaradt, megkésett megyei programok miatt, illetve az MSZP, melynek programja 

legtöbbször a kormány „100 napos” programjával együtt jelent meg. 

2.1. A választási programok főbb területei 

A gazdasági programotmegfogalmazó szervezetek (Civil Koalíció, Fidesz-MPP-MDF, MIÉP, MSZP, SZDSZ) – 

az MSZP kivételével – egybehangzóan fontosnak tartották a kis kereskedők védelmét. Az MSZP más területekre 

helyezte a hangsúlyt: míg a többi párt egy feladatot emelt ki - a helyi kiskereskedők támogatását -, addig az 

MSZP komplex gazdaságpolitikai programot határozott meg (a költségvetés stabilitásának biztosítása, új 

vállalkozások betelepítése a Pécsi Ipari Parkba, a vállalkozások versenyképességének elősegítése, műszaki 

innováció, környezetbarát, korszerű technológiák alkalmazása). 

Az infrastruktúrát érintő feladatok megoldásában a pártok (Fidesz-MPP-MDF, MIÉP, MSZP, SZDSZ) több 

hasonló elképzelést fogalmaztak meg: a távfűtési díjak mérsékléséről, a közutak felújításáról, fejlesztéséről, a 

parkolási rendszer felülvizsgálatáról, a hulladékszállítás költségeinek újragondolásáról, az elkerülő út építéséről, 

a tömegközlekedés fejlesztéséről, a víz, szennyvíz hálózat fejlesztéséről és a kerékpárút építéséről. 

A környezetvédelemmel kapcsolatban a pártok (Fidesz-MPP-MDF, MIÉP, MSZP, SZDSZ) a parlagfű probléma 

megoldását, a levegőminőség javítását, a zöldterületek fejlesztését, az MSZP és az SZDSZ ezenkívül az állatkert 

elhelyezésének megoldását is fontosnak tartották. 

A lakóterületekről a Fidesz-MPP-MDF, a MIÉP és az MSZP fogalmazott meg ígéreteket, amelyek közül a 

panelprogram folytatása, a bérlakásépítés, a családi házas építkezések támogatása és az elérhető árú telkek 

kialakítása állt a középpontban. 
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A foglalkoztatás ügyében a Fidesz-MPP-MDF, a MIÉP és az MSZP jelenített meg alternatívát. A Fidesz-MPP-

MDF és az MSZP programjai között a munkahelyek számának fejlesztése terén nagyságrendbeli különbségek 

tapasztalhatók (2000 illetve 500), a MIÉP ezt a kérdést nem érintette, helyette a segélyezés rendszerének 

átalakítását javasolta. 

A pécsi városháza homlokzata 

 

Forrás: Baranyanet.hu 

Az oktatás területén a pártok (Fidesz-MPP-MDF, MSZP, SZDSZ) a fejlesztésre koncentráltak, de eltérő 

részletekre helyezték a hangsúlyt. A Fidesz-MPP-MDF és az MSZP főleg a szakképzésre, az SZDSZ a 

felsőoktatásra fordítana nagyobb figyelmet. 

Az informatika az egyetlen olyan programterület, amellyel kapcsolatban csak egyetlen párt – az SZDSZ – 

alkotott részletes tervezetet. Az MSZP csak az oktatás számára kialakítandó egységes informatikai hálózatra tett 

javaslatot. 

A kultúra ügyében a három leggyakrabban szereplő párt (Fidesz-MPP-MDF, MSZP, SZDSZ) a kulturális 

intézmények fejlesztését és bővítését állította törekvéseinek középpontjába. A Fidesz-MPP-MDF és az SZDSZ 

emellett célként határozta meg Pécs számára az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerését is. 

A sporttal kapcsolatos elképzeléseiket a pártok (Fidesz-MPP-MDF, MIÉP, MSZP, SZDSZ) két fontos területre 

összpontosították: a sporttámogatási rendszer és a sportlétesítmények fejlesztése. 

A Fidesz-MPP-MDF, a MIÉP és az MSZP az egészségügyi intézmények korszerűsítését és újabb rendelők 

létesítését irányozta elő. Emellett a Fidesz-MPP-MDF és a MIÉP a kijózanító állomás újbóli megnyitását is 

fontosnak tartotta. 

A szociálpolitika kapcsán a MIÉP a gyermekekhez, az SZDSZ a szociálisan és egészségileg hátrányos 

helyzetben lévőkhöz köthető intézkedéseket tartja elsődlegesen fontosnak, ezzel szemben az MSZP átfogó, az 

Európai Unióval harmonizáló szociális ellátó rendszert és családtámogató rendszert tartana szükségesnek. 
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A kisebbségekre egyedül az MSZP tér ki programjában, célul kitűzve a kisebbségi önkormányzatok szerepének 

pontosítását. 

Az egyes pártok elképzelései között éles elkülönülés az önkormányzati struktúra területén tapasztalható. A 

választás előtt az önkormányzatban ellenzékben levő (Fidesz-MPP-MDF, MIÉP) illetve a város vezetésében 

részt vevő kisebbik párt (SZDSZ) arra törekedett, hogy ellensúlyozza az MSZP hatalmi térnyerését. Ezért 

további kritikai, ellenőrző igényeket is hangsúlyoztak, ilyen a közgyűlési demokratikus eszközök kiterjesztése, a 

napirend előtti hozzászólás visszaállítása, a paritásos hatalommegosztás érvényesítése a választásokon elért 

eredmények alapján, valamint a helyi média egyensúlyának megteremtése. Az MSZP a társadalmi kapcsolatok 

kiterjesztését és fejlesztését célozta meg: a kisebbségi önkormányzatok önállóságának elősegítését, a társadalmi 

párbeszéd fejlesztését (a lakossággal, a civil szervezetekkel, a megyei, regionális és országos intézményekkel, 

valamint az egyházakkal és a gazdasági szervezetekkel). A fentiek arra engednek következtetni, hogy a pártok a 

választás előtt, tisztában voltak az erőviszonyok várható alakulásával. 

2.2. A kisebb szervezetek programjai 

A Munkáspárt önkormányzati programjai az országos és megyei programok alapján készültek. Mivel a megyei 

program 2002-ben nem készült el időre – a párt helyi szervezete pedig nem vállalta fel, hogy önálló programmal 

induljon az országos szervezettel való egyeztetés nélkül – ezért mind a tizenhat munkáspárti képviselőjelölt 

egyéni programokkal állt elő Pécsett. 

Az FKgP és a Centrum Párt közösen állított listát, programot azonban nem készítettek. Ennek oka, hogy a 

kisgazdák akkori központi vezetése nem járult hozzá a párt helyileg kiválasztott jelöltjeinek indulásához. 

Két civil szervezet állított kompenzációs listát a 2002-es pécsi önkormányzati választáson. A Civil Koalíció a 

fentebb említett kategóriák közül mindössze egyben fogalmazott meg programot. Az Összefogás Pécsért 

elnevezésű szervezet a választásokig nem készítette el programját, annak tartalmát csak kutatásunk során 

készített interjúkból is merhettük meg. Példaként említhető: egészségügy, közlekedés feltételeinek javítása, 

tömegközlekedés problémáinak megoldása, infrastrukturális beruházások, valamint a szükséges források 

előteremtéséhez a költségvetés szerkezetének átalakítása. Ezeket a programokat azonban részletesen nem 

fejtették ki. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a helyi programok nem játszottak kiemelkedő szerepet a választópolgárok 

döntésének befolyásolásában. A kisebb, de még listát állító szervezetek és pártok vagy egyáltalán nem 

készítettek pártprogramot (FKgP, Centrum Párt, ÖPE, MDF 3 ), vagy képviselőjelöltjeik egyéni programjaival 

álltak elő (Munkáspárt), illetve saját értékeik rövid, általános leírását adták helyi program címén (Civil 

Koalíció). A nagyobb pártok programjai nem tükrözik a pártok között fennálló ideológiai különbségeket; 

elsősorban cél- és feladat-meghatározásokra szorítkoznak, amik csak konkrét formában és nem 

témamegjelölésekben térnek el egymástól. 

A parlamenti választások eredményei a helyi pártprogramoknál nagyobb hatásfokkal befolyásolták az 

önkormányzati választást. Az MSZP tavaszi választási győzelmét használta fel az önkormányzati választáson. 

Kampányában a kormányzati oldal győzelme esetén mind az MSZP, mind az SZDSZ helyi és országos vezetői 

finoman jelezték, hogy az adott település gazdasága pluszforrásokhoz juthat. Erre jó példa az MSZP egyik 

legtöbbet láthatott „Tartjuk a szavunkat” szlogen is. Az SZDSZ hasonló taktikát választott: a kampány alatt 

jelöltjeit a tavaszi választásokon sikeres, elsősorban kormányzati pozíciót elnyert tagjai mellett szerepeltette. 

3. A választási kampány 

3.1. Egyéni választókerületi jelöltek 

A 2002-es önkormányzati választások során Pécsett 15 szervezet és párt 199 jelöltet indított, ez a szám nem 

sokban tér el az 1998-as adatoktól, mikor 17 szervezet, illetve párt 187 jelöltet indított. A jelölteket állító 

szervezetek tekintetében nem sok változás történt 1998-hoz képest. Az elmúlt ciklus képviselőtestületének tagjai 

közül (42) 2002-ben 29-en - a képviselők közel 70%-a - ismét jelöltették magukat. (11 MSZP, 8 Fidesz-MPP-

                                                           
3 Az MDF nem tartozik a kisebb pártok közé, mégis ide soroltuk, mivel az önkormányzati választások előtt mindössze egy megyei 
programot készített, a helyi program megalkotását pedig teljes egészében a FIDESZ-MPP-re bízta. 
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MDF, 2 Centrum-FKgP, 2 MIÉP, 2 Civil Koalíció, 1 SZDSZ, 1 Munkáspárt, 1 Német Kör, 1 Cigány 

Kisebbségi). A pártok és a civil szervezetek összesen 24 választókerületben állítottak jelöltet. 4 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége (CKÖ BM SZÖV.) hat választókerületben 

állított jelöltet. 1998-ban a cigány kisebbségnek csak független jelöltjei voltak, szervezetként nem indultak. 

Megállapodást egy párttal és szervezettel sem kötöttek. Az egyéni jelöltek kiválasztásánál a meghatározó 

szempont az ismertség volt. 

A Civil Koalíció 5 24 választókerületben mérette meg magát. Jelöltjei olyan személyek voltak, akik egyetértettek 

a szervezet elképzeléseivel, céljaival. A Civil Koalíció jelöltjeinek 60%-a a korábbi választásokon indult 

jelöltjeihez képest újnak tekinthető. A legtöbb jelöltet a Nyugdíjas Egyesület javasolta a részben korábbi 

képviselők, részben a szakbizottságok külső szakértői közül. 

A Fidesz-MPP csak az MDF-fel állított közös jelöltet. Emellett számos korábbi partnerével is együttműködött, 

mint a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, (egyéni, lista) vagy a Kisgazda Polgári Egyesület (lista), 

Fidelitas (egyéni, lista), a megállapodások olyan területeket érintettek, mint például: összehangolt munka a 

kampányban, eredményes munka érdekében közös frakció létrehozása; számarányos képviselet a bizottságokban 

és a szakértői helyeken. A tavaszi parlamenti választásokon a Lungo Drom szervezettel még együttműködött, az 

önkormányzati választásra azonban már nem állapodtak meg helyi szervezeteikkel. A már ismert helyi 

politikusok közül sokan nem indultak, nem szerepeltek egyetlen listán sem (pl. Körömi Attila, Trombitás Zoltán 

stb.). A Fidesz jelöltállításakor alapfeltétel volt a lakóhely, az ismertség, a szakmai rátermettség és a hozzáértés. 

Az önkormányzati bizottságok mellett működő külső szakértőik is helyet kaptak. 

Az FKgP a Centrum Párttal kötött szövetséget (Centrum-FKgP koalíció), 16 választókerületben indítottak közös 

jelöltet. 

Az MSZP az SZDSZ-el már a parlamenti választások második fordulója előtt kötött választási megállapodás 

értelmében, négy körzetben (9, 10, 11, 12) állítva közös jelöltet, ebből egyben az MSZP, a másik háromban 

pedig az SZDSZ adta a jelölt személyét. Az együttműködés azonban csak néhány egyéni kerületben jött létre, 

közös kompenzációslista állítására nem került sor. A városi listán az Etnikai Fórummal egy jelölt személyéről 

kötöttek megállapodást. Az MSZP egyéni jelöltjeit a városi elnökség, a városi választmány, és végül a 

küldöttértekezlet választotta ki. A korábbi jelöltek közé több fiatal és nő került be a jelöltlistára, a belvárosban 

például csak fiatal jelölteket indítottak. 

A Magyar Vállalkozó Egységpárt (MAVEP) három választókörzetben, míg a Mlados horvát kisebbségi 

szervezet csak egy választókerületben indított jelöltet. 

A MIÉP 2002-ben csak a 2. választókerületben nem indított önálló jelöltet, 1998-ban mind a 25 

választókerületben indult. Az egyéni jelöltek kiválasztásánál az alapfeltétel volt az egyetemi végzettség és a 

biztos anyagi háttér. Ezzel kívánták biztosítani – részben a párt, részben a rájuk szavazók számára – hogy 

képviselőik nem korrumpálhatók. Jelöltként nem induló párttagokból álló háromfős bizottság alakult a 

lehetséges jelöltek felkutatására. A bizottság többszörösen egyeztetett az érintettekkel, majd a városi elnök a 

taggyűlés elé terjesztette a 24 jelölt nevét. Végül a taggyűlés titkos szavazással választotta meg a jelölteket. Új 

jelöltek a négy évvel ezelőttiek helyére csak azok kiesése esetén kerülhettek. A MIÉP pécsi szervezete számára 

az együttműködést a jobboldali összefogás jelentette volna, amit a Fidesz politikája miatt nem sikerült 

megvalósítani. A KDNP-vel és az FKgP-vel való együttműködésük megvalósításának lehetőségét az említett 

pártoknak a Centrum Párttal való szövetsége zárta ki. A MIÉP a „hozzá kapcsolódó civil szervezetekkel, 

polgári-, és magyar út körökkel” működött együtt, jelszavuk: „Önállóan, de nem egyedül!” – volt. 

A Munkáspárt 2002-ben az összes választókerületben tudott jelöltet állítani. Az egyéni jelölteket a helyi 

alapszervezetek javasolták, általában választási körzetenként többet is. Erre az esetleges visszalépések miatt volt 

szükség. A jelöltek alkalmasságáról a Munkáspárt városi koordinációs bizottsága döntött, a jelölt megjelenése, 

„mentalitása”, közismertsége, végzettsége, lakóhelye alapján. A párt számos női jelöltet állított „a női szavazók 

megszólítása” céljából. A jelölteknél nem volt elvárás a párttagság, csak a párt céljaival való azonosulás. A 

jelöltek kiválasztásába sem a párt országos központjától, sem a párt megyei vezetésétől utasítást, vagy 

iránymutatást nem kaptak. Választási együttműködést nem kötöttek. 

                                                           
4 Pécs egyéni választókerületi beosztása nem sokkal a 2002-es önkormányzati választások előtt – lakosságszám csökkenése miatt – változott 

meg. Ennek következtében a választókerületek száma 25-ről 24-re csökkent. A csökkentést választástechnikailag úgy valósították meg, hogy 

a korábbi (1998-as) 9-es választókerületként használt területet felosztották két szomszédos választókerület között 
5 A Civil Koalíciót három civil szervezet alkotja: LAKTÁSZ, Nyugdíjasok Egyesülete, Polgári Kör Pécs. 
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A Német Kör (NK) jelöltjei hét választókerületben indultak, szemben az 1998-as 12 választókerülettel. 

Az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) jelöltállítása során a legfontosabb alapelv az volt, hogy a jelöltek 

pártokhoz nem kötődő, ismert személyiségek legyenek, akik aktív közszereplést vállalnak Pécs életében, és 

szemléletük egyezik az egyesület elveivel, melyeket hitelesen közvetíteni is tudnak. Jelöltjeik között elsősorban 

jogász, közgazdász, tanár, szociálpolitikus végzettségűeket találunk. 

Az SZDSZ az országgyűlési választások második fordulója előtt megállapodást kötött az MSZP-vel. A 

megállapodás szerint az önkormányzati választások során négy jelöltet indítanak közösen és egy esetleges 

szocialista győzelem esetén az SZDSZ számára alpolgármesteri helyet biztosítanak. 

2002-ben 11 független jelölt indult az önkormányzati választásokon, míg 1998-ban 27. 2002-ben a kisebbségi 

jelöltek száma 86 fő, ebből független kisebbségiként 44 fő indult, négy évvel később már 9 kisebbség tudott 

listát állítani: bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, ruszin, szerb, ukrán6 . 

3.2. Kompenzációs listák jelöltjei 

A 2002-es önkormányzati választások során 173 képviselőjelölt szerepelt kompenzációs listán. A pártok és 

szervezetek közül az MSZP 18, a Centrum-FKgP 17, a Civil Koalíció 24, a Fidesz-MDF 42, az SZDSZ 24, az 

ÖPE 14, a Munkáspárt 5, a MIÉP 5, a CKÖ BM Szövetség 2 jelöltet állított kompenzációs listájára, míg a 

kisebbségek közül a cigány kisebbség 11, a horvát 2, a német pedig 9 jelöltet. Összességében több, mint 10%-

kal nőtt meg a jelöltek száma 1998-hoz képest. 

3.3. Polgármester-jelöltek 

A 2002-es önkormányzati választásokon 6 polgármester-jelölt indult (Kerényi János, Civil Koalíció; Dr. Ternák 

Gábor, Fidesz-MPP-MDF; Dr. Toller László, MSZP; Dr. Deák Péter, MIÉP; Dévényi Sándor, ÖPE; Bretter 

Zoltán, SZDSZ), míg 1998-ban 4 polgármesterjelölt (Kerényi János, Civil Koalíció; Dr. Toller László, MSZP; 

Dr. Trombitás Zoltán, Polgári Koalíció; Papp Béla, SZDSZ). 

A polgármester-jelöltek névsorát tekintve mindössze ketten indultak 1998-ban (dr. Toller László és Kerényi 

János). A polgármester-jelöltek kiválasztásakor, előzőleg számos szervezet Pécsett közismert és népszerű 

személyeket keresett meg. 

Toller László 

                                                           
6 Ezzel szemben 1998-ban 70 kisebbségi jelölt indult 6 kisebbség részéről: 24 cigány, 5 görög, 11 horvát, 6 lengyel, 19 német, 5 szerb. A 
bolgárok, ruszinok és ukránok ekkor nem vettek részt az önkormányzati választásokon. 
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A Fidesz-MPP-MDF szövetség például felkereste dr. Katzircz Bélát, aki korábban neves sportoló volt, ma 

ügyvéd, vagy dr. Páva Zsoltot, aki 1994-98 között volt a város polgármestere, de érdekességként megemlíthető, 

hogy Dévényi Sándor neve is felmerült, aki azonban a 2002 nyarán alakult ÖPE polgármester-jelöltjeként indult 

a választáson. 

A SZDSZ Pálné dr. Kovács Ilona akadémiai doktort, egyetemi oktatót próbálta megnyerni jelöltjének, aki a 

politikai szereplést tudományos munkája miatt elhárította. A polgármesteri posztért végül Bretter Zoltán indult a 

párt színeiben. 

4. A választási kampányok médiaelemzése 

A hazai politikatudomány kevésbé kutatott részei közé tartozik a helyi önkormányzati választások, és az 

önkormányzati választások lokális médiában való megjelenésének elemzése. Ez az esettanulmány alkalmas arra, 

hogy a helyi választási játszmákat feltárja, és a helyi politikai viszonyokról árnyaltabb képet adjon. Célja az 

volt, hogy bemutassa és elemezze a 2002. évi októberi pécsi önkormányzati választások kampányának az 

elektronikus és írott médiában való megjelenését. 

A fejezet első felében a helyi sajtótermékekben megjelent, önkormányzati választásokkal kapcsolatos 

információkat kíséreltük meg felvázolni a következő kérdések mentén: A jelölőszervezetek milyen formában 

jelentek meg a helyi sajtóban (fizetett hirdetés, cikk)? A pártok, civil szervezetek milyen mértékben voltak jelen 

a kampányuk során az írott médiában? Az újságok milyen szerepet töltöttek be a kampányban, mennyire voltak 

pártatlanok és semlegesek, avagy elfogultak és részrehajlók? A vizsgálat 2002. október 1-től október 19-ig két 

helyi sajtótermékre terjedt ki: az Új Dunántúli Naplóra (a továbbiakban ÚDN), valamint a Déli Extrára (a 

továbbiakban DE). Elemzésünk során elkülönítettük a cikkeket, a fizetett hirdetéseket és a választási 

mellékleteket, ahol a lap a képviselő-jelöltek, a polgármester-jelöltek, a listák rövid ismertetését, illetve 

bemutatkozását tűzte ki célul. A cikkek besorolásánál két kategóriát határoztunk meg: azok milyen rovatban 

jelentek meg, valamint a médiaelemzés során aszerint értékeltük, hogy azok semlegesen, pozitívan, negatívan 

vagy netán ambivalensen mutatják be a jelölteket, jelölőszervezeteket. A górcső alá vett kérdésköröket 
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igyekeztünk a tekintetben is megvizsgálni, hogy vajon a fizetett hirdetések körében, típusukat tekintve (színes 

vagy fekete–fehér; terjedelem: kicsi vagy közepes) hogyan fogalmazódnak meg a jelölteket, jelölőszervezeteket 

bemutató írások. 

Bretter Zoltán 

 

A fejezet második felében a Pécs Tv az önkormányzati választásokat megelőző két hetes választási vitafórumait 

dolgoztuk fel 2002. október 1-től október 18-ig. Az írás lényegében a következő kérdésekre próbált 

magyarázatot adni: Melyek azok az alapvető kérdések, amelyek megosztják a pártokat? Mennyire felkészültek a 

képviselő-jelöltek? Mennyire jelennek meg a képviselői felszólalásokon a pártok programjai, programpontai? 

Mennyire programorientáltan szerepeltek a képviselők? A szerződésekben foglaltakon kívül ki/kik az/azok a 

politikus/politikusok, aki/akik plusz időt kapnak a televízióban, azaz a televízió és a pártok között kötött 

választási szerződésekben foglaltakon kívül hányszor jelennek meg pluszban a képernyőn? Hogyan jelenik meg 

a televízió pártatlansága? Például Toller László hányszor jelenik meg „pluszban”? Milyen politikai viták és 

beszélgetések vannak? Milyen ezek felépítése, szerkezete? 

4.1. A választási kampányok a helyi nyomtatott sajtóban 

A jelölőszervezetek milyen formában jelentek meg a helyi sajtóban (fizetett hirdetés avagy cikk)? A nagyobb 

pártok jelenléte az írott sajtóban számottevőbb volt, mint a kisebb szervezeteké. A fizetett hirdetések 

számarányát tekintve a négy parlamenti párt dominált. Újságokra bontva a hirdetések vizsgálatát 

megállapítottuk, hogy az ÚDN-ben az MSZP 6, az SZDSZ 4, a Fidesz-MPP-MDF pedig 4 hirdetéssel szerepelt; 

míg a DE-ben az MSZP 4, az SZDSZ 1, a Civil Koalíció 3 hirdetést adott fel. A többi jelölt, illetve jelöltet állító 

szervezet nem jelentetett meg fizetett választási hirdetést. Ennek az oka, hogy ezeknek a szervezeteknek, 

politikus jelölteknek a pénzbeli támogatottsága meglehetősen csekély volt, ami kampányuknak határt szabott. 

Ezzel szemben a nagyobb pártok már csak a költségvetési szubvencionálásuk folytán is képesek voltak a 

hirdetések költségét „állni”. 

Megfigyeltük a két sajtótermék összevetése alapján, hogy míg az ÚDN-ben az ellenzékinek számító Fidesz-

MPP-MDF jelen volt reklámjaival, addig a DE-ben nem. Köztudott, hogy a Déli Extra szerződéses viszonyban 

áll a pécsi városi önkormányzattal. Vajon nem ennek a kapcsolatnak tulajdonítható-e, hogy a megjelent írások 

között az önkormányzatban ellenzékként jelen levő szervezetek véleménye kevésbé kapott nyilvánosságot? 

1. táblázat A jelölőszervezetekről szóló cikkek megjelenésének aránya az írott médiában 
 

  Új Dunántúli Napló Déli Extra 

Centrum-FKgP* 2 9 

Civil Koalíció 6 1 

Fidesz-MPP 6 0 

Fidesz-MPP-MDF* 8 1 

FKgP 1 0 

MDF 4 0 

MIÉP 4 1 

Munkáspárt 3 0 

MSZP 12 9 
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SZDSZ 11 1 

ÖPE 6 1 

* A közös jelöltekkel kapcsolatos cikkek tartoznak ide 

A 1. táblázatból kitűnik, hogy az MSZP a két újságot egybevetve jóval többször szerepelt a különböző 

cikkekben, mint az SZDSZ vagy a Fidesz-MPP és Fidesz-MPP-MDF közösen, az MDF pedig jóval lemaradt 

mögöttük, a további jelölőszervezetekkel (MIÉP, CK, ÖPE, Munkáspárt, FKgP, Centrum-FKgP) hasonló arányt 

mutatva. 

A cikkek esetében is kimutatható volt a két újság közötti különbség a pártok, jelölőszervezetek megjelenése 

szempontjából. Míg az ÚDN-ben kiegyensúlyozottabb volt a kép, addig a DE-ben megfigyelhettük az előző 

ciklusban hatalmon lévő szervezetek túlsúlyát – ez leginkább az MSZP-re igaz. Ez valószínűleg ugyanazzal 

magyarázható, mint a fizetett hirdetések esetében. 

A cikkek rovatok szerinti vizsgálata során még árnyaltabb képet kaptunk. A rovatokat a következő tematikák 

szerint osztottuk fel: 1.) melyek azok, amelyekben mindegyik párt számára megjelenést biztosítanak. Ilyen az 

ÚDN-ben az Önkormányzati választások, valamint a Politikai vitafórum; a DE-ben pedig az Öt kérdés a 

polgármester-jelöltekhez című rovatok. Valamint azok, 2.) amelyekben csak a hírérték, illetve a szerkesztői 

döntés játszik szerepet. Ezek a rovatok az ÚDN-ben: a Baranyai tükör, a Kultúra-riport és a címoldal; a DE-ben: 

a PVV RT. Híradó, valamint az Extra Pécs. 

Dévényi Sándor 

 

Az ÚDN-ben az MSZP 8 alkalommal szerepelt a Baranyai tükör, a Kultúra-riport rovatokban és a címoldalon, 

míg az Önkormányzati választásokban és a Politikai vitafórumban összesen ötször találtuk meg. Az SZDSZ 

hatszor került szóba az első két rovatban, a többiben pedig ötször. A Fidesz-MPP, illetve a Fidesz-MPP-MDF 

együttvéve 8 cikkben tűnt fel az inkább hír rovatoknak minősíthető oldalakon, a Politika vitafórum és az 

Önkormányzati választások hasábjain pedig hatszor. Az MDF mindkét típusú rovatban egyaránt két-két 

alkalommal szerepelt. A többi pártnál a következő arányok figyelhetők meg: a MIÉP 0: 4, a CK 1: 5, az ÖPE 1: 

5, a Munkáspárt 2: 1, míg az FKgP és a Centrum FKgP együttesen 0: 2 arányban voltak megtalálhatók a kétfajta 

rovatban. A Déli Extránál az Öt kérdés a polgármester-jelöltekhez hasábjain az MSZP, az SZDSZ, a CK, az 

ÖPE, a MIÉP és a Fidesz-MPP-MDF összesen egyszer-egyszer jelent meg, a többi rovatban viszont csak az 

MSZP szerepelt, ez 8 cikket jelent. Az összes cikk helyi témát dolgozott fel, bár többször jelentek meg bennük 

országos szintű politikusok is. (Például Kuncze Gábor). 

Az adatokból kitűnt, hogy az MSZP felülreprezentált a többi szervezethez képest a hírrovatokban, legalábbis a 

Déli Extrában. Ezt az Új Dunántúli Naplóban nem figyelhettük meg ilyen markánsan, hiszen az előző 

önkormányzati koalíciót alkotó pártok öttel többször jelentek meg, mint a nagyobb ellenzéki pártok (ez a szám a 

Fidesz-MPP-MDF, az MDF, valamint a Fidesz-MPP esetében összesen 10 alkalom). 

A számottevő pártok összes megjelenését figyelembe véve – a fizetett hirdetést, valamint a cikkeket együttesen 

áttekintve – láthattuk, hogy az MSZP harmincegyszer, a Fidesz-MPP, illetve a Fidesz-MPP-MDF 

tizenkilencszer, az MDF pedig 4 alkalommal, míg SZDSZ tizenhétszer szerepelt a hírlapokban. Az MSZP-

SZDSZ összességében nagyobb figyelmet szentelt az írott médiában való jelenlétnek, szemben a két jobboldali 

párttal. 
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2. táblázat A jelölőszervezetek összes megjelenése az írott médiában (fizetett hírdetés, cikk) 
 

Centrum-FKgP* 2 

Civil Koalíció 10 

Fidesz-MPP 6 

Fidesz-MPP-MDF* 13 

FKgP 1 

MDF 4 

MIÉP 5 

Munkáspárt 3 

MSZP 31 

SZDSZ 17 

ÖPE 7 

* A közös jelöltekkel kapcsolatos cikkek tartoznak ide 

A 2. táblázat jól érzékelteti, hogy a harmadik koalíciós partner, a CK is viszonylag magas megjelenést produkált 

a sajtóban, de elsősorban az önkormányzat lapjában szerepelt. Természetesen azt, hogy ki hányszor tudott a 

nyilvánosság elé kerülni, nagyban befolyásolta, hogy milyen témát volt képes felvetni és arra a média mennyire 

volt „vevő”. Valamint meghatározó volt a lap tulajdonosi szerkezete is. 

Az újságok milyen szerepet töltenek be a kampányban, menyire voltak pártatlanok és semlegesek, avagy 

elfogultak és részre hajlók? 

A sajtóelemzés során megállapítottuk, hogy az Új Dunántúli Napló cikkei semlegesek, tárgyilagosak voltak, 

semmilyen elfogultságot nem lehetett megfigyelni. A főbb politikai – ellenzéki vagy a hatalmon lévők által 

kezdeményezett – eseményekről számoltak be. A következő két idézet közül az egyik Orbán Viktor, a másik 

pedig Medgyessy Péter kampánygyűléséről számolt be, így segítve az olvasok széles körű tájékozódását. A 

Baranyai tükör rovatban október 10–én jelent meg „A polgári körök lesznek a nemzeti egység alapjai” című 

cikk, amely a következőképpen folytatódik: „Megvan az esély arra, hogy a helyhatósági választások nyomán 

tovább épüljön a polgári Magyarország. Ezt hangsúlyozta tegnap Orbán Viktor, az előző kormány 

miniszterelnöke Harkányban Bédy István, Pécsett pedig, a Dóm téren dr. Ternák Gábor fideszes polgármester-

jelölt, illetve a jobboldali–konzervatív tömörülés képviselőjelöltjeinek választási nagygyűlésén. (…) Az általa 

vezetett kormány négy esztendeje Orbán Viktor szerint jellemezhető a családi támogatási rendszer kiépítésével, 

adópolitikájával, a hazai vállalkozások támogatásával és privilegizálásával, a Széchenyi–programmal és többek 

között azzal, hogy 1998 és 2002 között a minimálbér 19500 forintról 50 ezer forintra nőtt, az átlagbér 67 ezerről 

114 ezerre ugrott, úgy, hogy közben az infláció mértékét is sikerült 4–5 százalékra szorítani.” 

Medgyessy Péter látogatásáról „A kormány támogatja a dél–dunántúli régiót” címmel tudósított az újság 

október 17–én, szintén a Baranyai tükörben. „A Lauber Dezső Sportcsarnokban megjelent körülbelül háromezer 

ember előtt Medgyessy Péter azt fejtegette: ideje, hogy a város az előzőeknél könnyebb körülmények közepette 

tudjon működni, ezért is támogatják személy szerint Toller Lászlót és programját. Nem csupán azért, mert 

azonos színű a kormány és az önkormányzat, hanem mert az itteni szocialisták tudják, mit akar a kormány, és 

azt is, hol lehet a programokhoz csatlakozni. A miniszterelnök a kormány első 100 napos programját értékelve, 

a nyugdíjasok, a nagycsaládosok egyszeri külön juttatásaihoz, a 639 ezer közalkalmazott béremeléséhez annyit 

fűzött: a kormány oda adott, ahol arra a legnagyobb szükség volt.” 

Az ÚDN-ben az 1998 és a 2002 között hatalmi pozícióba került pártok, jelesül az MSZP valamint az SZDSZ, 

illetve a CK számszerűleg többször jelent meg (összesen 23 cikkben szerepeltek), mint a Fidesz-MPP, Fidesz-

MPP-MDF és az MDF együttvéve, utóbbi pártok 18 esetben szerepeltek a különböző írásokban. A többi 

szervezet közül a MIÉP 4, az ÖPE 6, a Munkáspárt 3, valamint az FKgP és a Centrum-FKgP összesítve 3 

alkalommal szerepelt az újság cikkei között. 

Kerényi János 
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A Déli Extrában megjelent cikkek már vegyesebb képet mutattak. Az MSZP polgármester-jelöltjéről, Toller 

Lászlóról szóló, valamint az önkormányzat elmúlt 4 éves tevékenységét bemutató cikkeknél egyoldalúságot 

érhettünk tetten, mivel az elmúlt négy esztendőről az ellenzék nem fejthette ki véleményét. Az írások 

legtöbbször pozitív színben tüntették fel szereplőjüket. Erre példa az október 3-án megjelent számban a 

Helyreállították a Barátság–kutat című cikk, amelyben a Krisztina téren felújított szökőkutat adta át Toller 

László. „Kevesen vagyunk, de elegen – mondta a bensőséges avatási ünnepségen, a csípős szélben, hidegben dr. 

Toller László polgármester, megköszönve a gyár szép gesztusát, mely a PVV RT. támogatásával jöhetett létre. 

Jól szimbolizálja a mai esemény az együttműködést, a megújulást, az újjáéledést.” A következő példa az 

önkormányzat elmúlt négy évét tárgyalja, ami szintén az október 3-i számban jelent meg: „Az 1998-as választás 

idején Pécs pangó, depressziós térségnek számított, részben még a délszláv háború következményeit is viselte. 

Az önkormányzat költségvetési hiánya nettó 2,6 milliárd forint volt, a kommunális szolgáltató hálózat drágán és 

rosszul működött. Az önkormányzat ezért olyan programot fogadott el, amellyel új növekedési pályára állította a 

várost. Nyitott, dinamikus várospolitikát hirdetett, és kicsit jobb létet az embereknek. Több lakás, olcsóbb 

távfűtés, a tömegközlekedés minőségi javulása, ingyenes buszbérlet az általános iskolásoknak szerepelt – 

egyebek mellett – a tervekben. (…) Több száz család, több ezer ember lakásügyét sikerült megoldani a négy év 

alatt. A panelprogramban 33 pályázat nyert támogatást az energia-megtakarítást eredményező felújítás 

megkezdéséhez. (…) A város költségvetési pozíciója stabilizálódott, három évig sikerült hitel nélkül 

gazdálkodni. (…) Jelentős fejlődés tapasztalható az épített környezet megóvásában, megújításában. Az Ágoston 

tér, a Kálvária utca, az újjászületett Jókai tér a városfal most folyó rekonstrukciója vagy a Városháza épületének 

felújítása szembetűnő változást hozott a belváros képében.” A dicsérő, elismerő mondatok mellet a cikkekben az 

önkormányzat vezetésére nézve kritikai vélemény alig jelent meg, így – mint korábban jeleztük – pozitív 

összkép alakult ki az önkormányzatról. A cikkek számát tekintve is nagyobb aránytalanság jellemezte a Déli 

Extrát, mint az Új Dunántúli Naplót. Itt az MSZP, SZDSZ, CK összesen 11 írásban volt megtalálható, a Fidesz-

MPP-MDF pedig mindössze 1 esetben szerepelt az újság hasábjain. A MIÉP-et és a ÖPE-et szintén 1-szer 

találtuk meg, míg a Munkáspárt, az FKgP valamint a Centrum-FKgP egyszer sem került be az újságba. 

4.2. A választási kampányok a helyi elektronikus médiában 

A Pécs TV szerződést kötött a pártokkal és független jelöltekkel 7 . A megállapodás célja a 2002-es helyhatósági 

képviselő- és polgármester választás kampányának a Pécs TV-ben történő megjelenítése volt, mivel a pécsi 

televízió nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy a választáson minél több szavazásra jogosult állampolgár 

részt vegyen. Ennek érdekében a kampány időszakában folyamatosan felhívásokat közölt, illetve választási 

műsorral jelentkezett, amelyek a választókat a szavazáson való részvételre ösztönözték. 

A választási vitafórumok témáit általánosságban az önkormányzati bizottságok területei szerint alakították ki: 

kultúra, gazdaság, sport, kommunális kérdések, infrastruktúra, listavezetők fóruma I-II., polgármester-jelöltek 

vitája (lásd: szerződés 8 ). Egyes témák jellegükből adódóan összemosódtak, és gyakran egy-egy vita ott 

folytatódott, ahol az előző befejeződött, például a gazdasággal és az infrastruktúrával foglalkozó vitafórumokon 

egyaránt tárgyalták a közút-fejlesztési, és a bevásárló központok létesítésével foglalkozó kérdéseket. 

A vitafórumok menetére legáltalánosabban az volt jellemző, hogy parázs viták nem alakultak ki, a legfeszültebb 

helyzetekre sem jellemző az aktív vitatkozás, holott a jelölt pártok és civil szervezetek politikai, ideológiai, és 

szakmai különbségeinek jellegéből adódóan mindezt feltételeztük volna. A jelöltek kultúrált hangnemben 

fogalmazták meg pártjuk, illetve szervezetük politikai programjához illeszkedő gondolataikat, noha az ülésrend 

a pártok és civil szervezetek képviselőit a jelenlegi magyarországi politikai-ideológiai – jobboldali, baloldali – 

                                                           
7A Pécs TV díjmentes bemutatkozási lehetőségeket nyújt a Választási Iroda regisztrációjában szereplő szervezetek és független jelöltek 
számára. Lásd Szerződés 3. pontja 
8Az esélyegyenlőség megteremtésének szépséghibája volt, hogy a szerződéskötés időpontja és a választási kampány kezdete nem esett 

egybe, így mire a szervezetekkel aláírták a megállapodást, addig már három vitafórum lement, melyben csak azok a szervezetek szerepeltek, 
amelyek tagjai voltak az 1998-ban megválasztott önkormányzatnak 
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pólusoknak megfelelően osztotta el, ezzel is segítve egy valós vita kialakulásának lehetőségét. Egy-egy téma 

felvázolásához a jelöltek leginkább saját választókerületükből ragadtak ki példákat. Mondanivalójukon 

tükröződött, hogy olyan standard részeket tartalmaztak, amelyeket mindenképpen közölni akartak. Mindezekkel 

együtt a vitafórum részvevői leginkább a nézők kérdéseire, és jelölttársuk mondandójára reflektáltak. 

A vitafórumokon résztvevő képviselők mindegyike egyenlő mértékben jutott felszólalási lehetőséghez, kizárva 

ezzel egyes jelöltek előnyhöz jutását. A pártok által delegált képviselők főként a pártprogramoknak megfelelő 

nézeteket hangoztatták, amelyeknek célja a választók megnyerése és az eredmény maximalizálása volt. 

Ternák Gábor 

 

A moderátor nem lépte túl hatáskörét és szerepét. Véleményét csak a témára vonatkozóan, objektíven 

nyilvánította ki. Közbevetéseivel az egyenlő felszólalási időt biztosította. 

A pártok és a civil szervezetek jelöltjeinek felkészültségbeli különbsége abban mutatkozott meg, hogy a város 

közgyűlésébe már az elmúlt ciklus(ok)ban is delegáló pártok (Fidesz-MPP, MSZP, SZDSZ) jelöltjei konkrét 

adatokat, elképzeléseket, az országos pártprogramoknak megfelelő megvalósulás előtt álló projekteket tudtak 

felvonultatni a kisebb pártok (MIÉP, Munkáspárt), újonnan alakult szervezetek (Összefogás Pécsért Egyesület, 

Civil Koalíció) jelöltjeivel szemben. 

A Pécs TV a vitafórumokon kívül a szerződésben foglaltak szerint további bemutatkozási lehetőséget biztosított 

az egyéni jelöltek részére, akik két perces intervallumokban mutathatták be egyéni elképzeléseiket, és küldő 

szervezetük programját. Mindennap két választókerület került sorra. 

A Pécs TV-ben továbbá a nagyobb pártok és civil szervezetek (MSZP, SZDSZ, Összefogás Pécsért Egyesület) 

társadalmi és anyagi bázisuknak megfelelően polgármester-jelöltjeik kampányában fizetett hirdetéseket 

jelentettek meg. A Pécs TV betartotta a szerződésben foglaltakat, és egyetlen jelöltnek sem biztosított plusz 

megjelenési lehetőséget. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy az önkormányzati választási vitafórumokon megjelenő „nagyobb” 

pártok és civil szervezetek képviselőinek hozzászólásaiban elsősorban a küldő szervezetek országos programjai 

domináltak. Az újonnan alakult civil szervezetek – Összefogás Pécsért Egyesület, Civil Koalíció – esetében 

erről nem beszélhetünk, csak “általános” – minden önkormányzat esetében megoldásra kerülő kérdések – 

programmal rendelkeztek. Az egyes témák tárgyalásakor azonban megjelentek a város életében releváns, és 

mindeddig megoldatlan problémák (autópálya, bevásárló központok). 

5. A választási részvétel 
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A részvétel az önkormányzati választáson hagyományosan alacsonyabb, mint az országgyűlési választáson. A 

különbség (az országgyűlési választás első fordulójához képest) 1994-ben 24,75%, 1998-ban 10,39%, 2002-ben 

19,32% volt. Az önkormányzati választás részvételi mutatója egyenletesen és állandóan növekvő tendenciát 

tükröz. 

Az 1994, 1998 és 2002 évi önkormányzati választásokon Baranya megyében a részvételi arány némileg 

meghaladta az országos átlagot. 

4. táblázat Választási részvétel az önkormányzati választásokon 
 

  Országos Baranya Pécs képviselő-

választás 
Pécs polgármester-

választás 

1994 43,44% 43,61% 26,48% 26,02% 

1998 45,66% 46,71% 34,91% 34,90% 

2002 51,11% 52,50% 43,85% 43,85% 

A részvétel a megyében domináns kistelepülések hagyományosan magas választói aktivitásának köszönhetően 

éri el az országos átlagot. Pécsett jelentősen alacsonyabb az országos átlagnál, de minden évben emelkedik. A 

polgármester és az önkormányzati képviselő választás esetében nem beszélhetünk szignifikáns részvételi 

különbségről. 

5. táblázat Legmagasabb és legalacsonyabb választási részvétel 
 

  1994 1998 2002 

Legmagasabb 40,02% 47,2% 53,68% 

Választókerület 7. 9. 11. 

Legalacsonyabb 19,15% 29,21% 38,23% 

Választókerület 22. 6. 23. 

A választási részvétel szempontjából a városrészek közti karakterisztikus különbségek bár nem tűntek el, de 

jelentősen csökkentek a vizsgált nyolc év alatt, még a legaktívabb választókörzetekben is számottevően nőtt a 

részvétel. Jól szemlélteti ezt, hogy míg a legmagasabb részvétel 1994-ben 40,02% volt, addig 2002-ben 53,68%-

ra nőtt. A legalacsonyabb részvétel esetében pedig 19,15%-ról 38,23%-ra. A választási részvétel a növekvő 

aktivitás mellett is területi megoszlásban rendkívül állandónak mondható. Az egyes városrészek részvételi 

mutatói a város egészével együtt mozognak, de a városrészek közötti különbségek csökkenő mértékük ellenére 

is meghatározóak. Az 1994-es és az 1998-as választásokon a legmagasabb részvételt felmutató tíz 

választókerület egy kivétellel azonos volt, mindössze minimális belső átrendeződés történt. A négy kerületnél 

még a sorrend sem változott. 

6. táblázat A 10 legmagasabb választási részvételt felmutató választókerület (csökkenő sorrendben) 
 

  Választókerület 

1994 7, 9, 11, 12, 15, 8, 10, 18, 13, 5 

1998 9, 7, 11, 12, 13, 18, 8, 10, 14, 15 

A legkisebb részvételt mutató választókerületeknél is hasonló állandóságot figyelhetünk meg. Az „alsóház” 

összetételében azonban egymáshoz viszonyítva már jelentősebb mozgások figyelhetők meg. 

7. táblázat A 10 legalacsonyabb választási részvételt felmutató választókerület (növekvő sorrendben)  
 

  Választókerület 

1994 22, 23, 25, 24, 21, 4, 17, 20, 6, 19, 2 

1998 22, 21, 6, 25, 23, 1, 19, 2, 24, 20, 4 

A 2002-es önkormányzati választásoknál ugyanazok az arányok figyelhetők meg, de hasonlóan szemléltetni 

nem lehet, mivel a választókerületek számozása megváltozott. A legaktívabb választókerületek a Belváros és 
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peremterületei, különösen a Siklósi városrész. Passzívabbak a kertvárosi kerületek, illetve a város perifériái 

(Vasas, Hird, Rácváros, Újhegy). Ennek megfelelően a Kertváros perifériáján elhelyezkedő Málom produkálta 

mindhárom választás esetében a legalacsonyabb részvételt. Átlagos, de inkább felfelé mozgó eredményeket 

mutat Uránváros, Szigeti városrész, Budai városrész és Meszes. Átlagos vagy ahhoz képest csökkenő 

tendenciájú Gyárváros, Budai Kertváros, Szabolcsfalu. 

Ezek alapján a részvétel a centrumtól a periféria irányában csökken. A „gazdag” és fejlődő városrészekben 

(Pécs-Nyugat) kevésbé intenzív a változás, míg keletre erősebb. Délen Kertváros mutatja a legnagyobb 

leszakadást a részvételi hajlandóság tekintetében, amit csak külső területei múlnak alul. 

A választási részvétel területi különbségei és a választási eredmények között is kimutatható kapcsolat van. Az 

1994-es önkormányzati választás során a tíz legaktívabb kerületből nyolcban az SZDSZ-MDF-Fidesz-FKgP 

közös jelöltjei nyertek és csak két kerületben az MSZP jelöltjei. A tíz legalacsonyabb részvételű kerületben 

ezzel szemben hat MSZP-s és csak négy SZDSZ-MDF-Fidesz-FKgP jelölt volt sikeres. Az 1998-as választáson 

hasonló kapcsolat mutatható ki. A tíz legaktívabb kerületben hét Fidesz-es győzelem született, míg az MSZP 

csak három győzelmet szerzett. A tíz legalacsonyabb részvételű kerületben egy Fidesz-es győzelemre viszont 

kilenc MSZP-s siker jutott. A választási részvétel szempontjából átlagos aktivitású egyéni kerületekben a 

mandátumok az aktuális erőviszonyoknak megfelelően oszlottak el. 

A 2002-es önkormányzati választás hasonló képet mutat annak ellenére, hogy a 24-ből 23 helyen az MSZP, 

illetve az MSZP-SZDSZ közös jelöltje győzött. A Fidesz a legjobb eredményeit továbbra is a (már 

hagyományosan) magas részvételű választókerületekben szerezte meg. Egyéni jelöltje csak egyetlen kerületben 

nyert (7.), amely a negyedik legaktívabb kerületnek bizonyult. Az első hét kerületben mindenhol 26% felett 

teljesített, négy esetben 30% felett. A többi körzetben támogatottsága radikálisan esett, többségében 20% alá. 

Az MSZP-nél is a korábbi tendenciák maradtak meg. Támogatottsága a legaktívabb kerületekben alacsonyabb 

volt, míg a kevésbé aktívaknál magasabb. A hét legaktívabb körzetből ötben 50% alatt szavaztak a szocialisták 

jelöltjeire, csak két jelöltjére szavaztak ennél többen. A Fidesz a tíz legpasszívabb kerületben volt a 

leggyengébb, hét esetben még a 20%-ot sem érte el. Az MSZP viszont hét esetben 60% felett teljesített és 

mindegyik kerületben 50% felett támogatták. 

Összefoglalva az eddigieket, a pártpreferenciák és a választási részvétel kapcsolata bonyolult képet mutat. A 

magas választási részvételű kerületek ugyanis Pécs történelmi, illetve „polgáriasodottabb” (iskolázottabb, jobb 

módú, egykori keresztény középosztály által sűrűbben lakott városrészek) városrészeit képezik, ahol magasabb a 

jobboldal támogatottsága. Az alacsonyabb részvételi arányú kerületek megegyeznek az egykori bányász 

negyedekkel. A pártok támogatottságában megjelenő különbség nem a részvételi arány közvetlen oka, hanem 

több szociológiai tényező együttes hatása. A kisebb pártok, társadalmi szervezetek esetében hasonló 

összefüggést nem találtunk. 

6. Az erőviszonyok változása a választások után 

6.1. A polgármester-választás 

A 2002-es polgármester-választáson a választásra jogosultak 43,85%-a adta le szavazatát a polgármester-

jelöltekre. A szavazás eredményeként az MSZP jelöltje, Dr. Toller László az érvényes szavazatok 67,93%-ával 

nyert, ez az eredmény több mint 20%-kal jobb az előző választáson elért eredményéhez 9 képest. 

6.2. Az egyéni választókerületi eredmények 

Pécs 24 egyéni választókerülete közül 20-ban az MSZP jelöltjei, háromban az MSZP és az SZDSZ közös 

jelöltjei győztek, és csak egyetlen kerültben (7. számú választókerület) szerezte meg a Fidesz jelöltje a 

szavazatok többségét. 

Az MSZP az 1990 óta eltelt tizenkét évben fokozatosan szerezte meg szinte valamennyi választókerület 

szavazóinak támogatását. 1990-ben még egyetlen kerületből sem tudott egyéni jelöltet bejuttatni a testületbe. 

1994-ben már 12 MSZP-s képviselő előzte meg ellenfeleit. Ekkor Vasas-Hirden, Meszesen, a Szigeti-

városrészben, Uránvárosban illetve Málom fele- és Kertváros jelentős részén szerezték meg a szavazatok 

többségét. A KDNP-től egy uránvárosi választókerület, illetve egy-egy régi kertvárosi és meszesi 

                                                           
9 1998-ban az MSZP-s polgármester-jelölt, Dr. Toller László győzött 46,6%-os eredménnyel – ekkor a választópolgárok 34,9%-a szavazott a 
polgármester-jelöltekre – 1994- ben pedig a Fidesz jelöltje Dr. Páva Zsolt 42,98%-kal volt az első. 
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választókerület szavazóit „hódították el”. Az MDF-et egy meszesi választókerületben előzte meg az MSZP. A 

legnagyobb veszteséget a választókerületek tekintetében az SZDSZ-nek és a Fidesznek okozta a szocialista párt. 

Négy olyan választókerületben – Vasas-Hirden és három kertvárosi választókerületben – győztek jelöltjei, 

amelyben négy évvel azelőtt még a szabad demokraták szereztek egyéni mandátumot. A Fidesz négy kertvárosi 

választókerületet veszített el az MSZP ellenében. Az SZDSZ-től nemcsak az MSZP, hanem a Fidesz is szerzett 

választókerületet (pl. Makáron). 

1998-ban tovább erősödtek a szocialisták, ekkor már csak tíz olyan választókerület volt, amely nem az MSZP 

jelöltjeit támogatta. Az 1994-ben megszerzett területeket kivétel nélkül tartani tudta az MSZP, sőt három új 

területen is sikert ért el. Ezeket a választókerületeket kivétel nélkül az SZDSZ-től hódította el. Így már 

Kertváros és Málom összes választókerületéből MSZP-s jelöltek jutottak a közgyűlésbe, illetve Újhegy érdekeit 

is szocialista politikus képviselte. A Fidesz is megtartotta az SZDSZ-től 1994-ben szerzett (11. számú) területét, 

sőt másik háromban (7., 8., 17. számú választókerület) is sikerült megelőznie a szabad demokraták jelöltjeit. 

Ezzel a belvárosi területek egy részét, a Mecsekoldalt és Makárt szerezték meg. Az SZDSZ 1994-ben nyert a 12. 

választókerületben, 1998-ban azonban az MDF-es jelölt győzött. A választókerületek tehát egyre inkább egy 

baloldal-jobboldal megoszlást kezdtek mutatni. 

2002-re egy kivételtől eltekintve más szervezet nem volt képes egyéni kerületi mandátumot szerezni csak az 

MSZP 10 . A Budai városrészben, a Mecsek oldalon, a Belváros egy részén és Makáron a szocialisták ekkor 

tudtak először egyéni képviselői mandátumot szerezni. Érdekességként említhető a 7. választókerület, ahol a 

győztes Fidesz-MPP- MDF jelölt 37,98%-os eredményt ért el, az őt követő MSZP-s jelölt a szavazatok 30,49%-

át szerezte meg, a harmadik helyen az SZDSZ jelöltje végzett 10,59%-kal. Ha az utóbbi két párt ebben a 

kerületben is összefogott volna, akkor valószínű itt sem győzött volna a Fidesz-MPP-MDF pártszövetség. 

A 2002-es önkormányzati választás egyik érdekessége, hogy az MSZP jelöltjei azokban a kerületekben, 

amelyekben győztek mindenhol 900 szavazatnál többet kaptak, kettő kivételével még az ezer szavazatot is 

túllépték. 1998-ban ez csupán egyetlen polgári koalíciós jelöltnek sikerült. 

1998-hoz képest az MSZP-s szavazatok száma 2002-ben 84%-kal növekedett. 11 Ezt a választási részvétel 

növekedése csak részben magyarázza, mivel az csak 8,9%-os volt. A másik magyarázatot a pártok 

szavazatszerző illetve megtartó képességének változása jelenti. Az MSZP-n kívül ugyanis minden más 

szervezett jelentős szavazatveszteséget szenvedett 1998-hoz képest. 

6.3. Közgyűlés 

A választásokat követően az újjáalakult Közgyűlésbe a 29 újraindult jelöltből, 18-nak sikerült ismét bejutnia, ez 

a korábbi képviselők 42%-a. A Közgyűlés összetételében új erőnek számít az ÖPE, amely listán jutott egyetlen 

mandátumhoz, míg a Fidesz-MPP-MDF, az MSZP, és az SZDSZ a képviselőtestület szinte „állandó” tagnak 

tekinthető 1990-óta. A Pécsett kompenzációs listát állított szervezetek közül a Centrum-FKgP –nak, és a CKÖ 

BM SZÖV-nek nem sikerült jelöltet juttatnia a Közgyűlésbe. A kisebbségi szervezetek közül, ahogyan 4 évvel 

korábban is, a Cigány Kisebbség, s a Német Kör 1-1 jelöltje szerzett mandátumot. 

A korábbi ciklushoz képest csökkent az önálló frakciók száma, ami a kétpólusosság tendenciájából következik. 

A képviselőtestületben három szervezet tudott frakciót létrehozni. 

6.4. A képviselő-testület összetétele 12 

A 2002-es önkormányzati választások eredményeként hét szervezet került be a képviselő-testületbe. Az MSZP 

az újonnan alakuló közgyűlésben 21 fővel (20 fő egyéni kerületből és a polgármester) képviseltetheti magát, 

megszerezve az összes mandátumnak majdnem a felét, felülmúlva ezzel minden eddigi önkormányzati 

választásokon elért eredményét. A Fidesz-MPP-MDF összefogásnak 11 képviselője került be (1 fő egyéni 

kerületből és 10 fő kompenzációs listáról). Az SZDSZ 5 mandátumot szerzett (3 fő egyéni kerületből SZDSZ-

MSZP közös jelöltként, 2 fő kompenzációs listáról). Meg kell jegyeznünk, hogy ez az a három párt, amely a 

négy választás mindegyikén képviselethez jutott a képviselő-testületben. 

                                                           
10 Négy egyéni választókerületben az MSZP és az SZDSZ koalíciós megállapodásuk értelmében közös jelölteket állított. Ebből hármat az 
SZDSZ, egyet pedig az MSZP jelölt. 
11A párt 1998-ban 14 674, 2002-ben pedig 27 042 szavazatot kapott. 
12A pécsi képviselőtestület létszáma minden eddigi választás alakalmával változott. 1990-ben 49, 1994-ben 44, 1998-ban 45 tagja volt a 
közgyűlésnek, a 2002-es választás után 43 tagú képviselő-testület alakult a kisebbségi képviselőkkel együtt. 
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A másik négy szervezet (Civil Koalíció, MIÉP, Munkáspárt, Összefogás Pécsért Egyesület) képviselői kizárólag 

a kompenzációs listákról tudott egy-egy főt a képviselő-testületbe juttatni. Közülük egyedül az ÖPE tekinthető 

„újoncnak”, mivel nekik ez az első alkalmuk arra, hogy részt vegyenek az önkormányzat munkájában. 

Az 1990-ben megalakuló testületben a Fidesz és az SZDSZ koalíciót alkotva stabil többséget szerzett, amelyet 

megbízatásuk lejártáig meg is tudtak őrizni. Az 1994-es választásokon a kormányzó erők és az ellenzék közötti 

különbség már csökkent, 1990-ben 22%, 1994-ben már csak 6%. A ciklus félidejében a kormányerők 

összetétele is megváltozott. Az SZDSZ kilépett az önkormányzati választásokkor alakult Polgári Koalícióból, és 

az MSZP-vel közösen átvette a város vezetését. A képviselő-testületben így már 54%-os többséggel 

rendelkeztek, ezzel biztosítva volt számukra a döntések elfogadásához szükséges minősített többség. 1998-ban 

az MSZP tovább javította 1994-es eredményeit, ennekellenére egyedül nem vállalta a város vezetését. A 

kiegyensúlyozott erőviszonyokat az MSZP a Civil Koalícióval és az SZDSZ-szel kötött koalícióval fordította a 

maga javára, ezzel megteremtette a biztos kormányzás lehetőségét. A 2002-es választásokon az MSZP minden 

eddiginél nagyobb mértékű győzelmet aratott, és a mandátumok közel 50%-át szerezte meg, ami csak határozati 

többséghez volt elegendő 13 . A minősített többséget igénylő döntések 14 számára előnyös alakulása érdekében 

azonban szövetségesek támogatására kényszerült, ezért koalícióra lépett az SZDSZ-szel, a Civil Koalícióval, a 

két kisebbségi képviselővel és a Munkáspárttal, így már több mint kétharmados többséggel rendelkezik a 

kormánykoalíció a képviselőtestületben. Ezzel még az 1998-as különbségnél (27%) is nagyobb (42,1%) többség 

alakult ki a kormányzó erők javára. 

Ha a szavazat és mandátumarányokat viszonyítjuk egymáshoz, akkor érdekes megfigyeléseket tehetünk. 2002-

ben az önkormányzati választáson a szavazatarányok és a megszerzett mandátumok aránya közel azonos volt. 

Az eltérések majdnem minden esetben 1% alatt maradtak, a Fidesz-MPP-MDF-nél 2,75% volt. Ennek oka, hogy 

a kompenzációs listáknál a mandátumok elosztására a módosított Saint-Laguë módszert használják 

Magyarországon. Ez a matematikai formula a közepes nagyságrendű szavazatot elért pártokat részesíti 

előnyben, anélkül, hogy a kisebb pártokat segítené. 

6. táblázat A szavazat- és mandátumarányok alakulása a 2002-es önkormányzati választáson 
 

Szervetek Szavazatarány Mandátumarány 

Civil Koalíció 2,85% 2,5% 

FIDESZ-MPP-MDF 25,0% 27,5% 

MIÉP 2,84% 2,5% 

MSZP 49,67% 50,0% 

Munkáspárt 2,28% 2,5% 

Összefogás Pécsért 2,18% 2,5% 

6.5. Az önkormányzati bizottságok és tanácsnoki helyek 

A bizottságok száma kis mértékben növekedett az elmúlt négy ciklus alatt. A bizottságok tagjainak száma 

azonban jelentősen – 11 fővel –megnőtt 15 . 

A kormányzó erők minden esetben maguknál tartották a bizottsági elnöki pozíciók többségét. 1994-ben az 

ellenzék nem kapott bizottsági elnöki szerepet. A tizenegy bizottságból nyolcnak a Polgári Koalíció képviselői 

közül került ki a vezetője. A maradék három hely közül egyet a szintén városvezetéshez tartozó Nemzeti 

Szövetség, az utolsó kettőt az egyéb erőkhöz tartozó Köztársaság Párt és Munkáspárt kapta. 1998-ban az MSZP 

győzelme után nyolc bizottsági elnöki helyett szerzett meg, kettőt átengedett koalíciós partnerének a 

Munkáspártnak. Az ellenzék csak a pénzügyi ellenőrző bizottság kötelező elnöki pozícióját kapta meg. 2002-

ben növekedett a bizottságok száma tizenegyről tizenháromra. Ebből tíz került MSZP-s vezetés alá, kettőbe 

SZDSZ-s és csak egyben lett az ellenzékhez tartozó Fidesz-MPP-MDF-es képviselő bizottsági elnök. 

Az elmúlt választások során kialakult koalíciók azzal biztosították maguknak koalíciós partnereik (egy-két 

képviselői mandátummal rendelkező kis pártok, illetve szervezetek) támogatását, hogy bizottsági elnöki illetve, 

                                                           
13Az önkormányzat legtöbb döntésénél csupán egyszerű többségre – a jelenlevő képviselők 50%-a +1 szavazat – van szükség. 
14 A jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazataira az Önkormányzati tv. 14.§ 1. bekezdéséhez tartozó döntésekhez van szükség, 

minősített többségre pedig, vagyis a megválasztott képviselők több mint felének igen szavazataira, az Ötv. 10.§ a, b, e, f, g bekezdésekhez 

tartozó döntésekhez és az SZMSZ-ben meghatározott ügyekben van szükség. 
15 Ez azért érdekes, mert időközben a képviselő-testület létszáma a korábbi 42 főről 40 főre csökkent. 
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tagsági helyeket juttattak nekik. Ezzel nemcsak befolyást, hanem anyagi biztonságot is szereztek a kisebb 

szervezetek, amelyek egyéb forrásokkal nem, vagy csak szűkösen rendelkeztek. A 2002-es választás után 

létrejövő önkormányzati testületben a kisebb koalíciós partnerek (Civil Koalíció, két kisebbségi képviselő, 

Munkáspárt) nem kaptak egyetlen bizottsági elnöki helyet sem, az SZDSZ is csak kettőt. Ellenben az ebben az 

évben jelentősen megnövelt számú (négyről hét főre) tanácsnoki pozíciók egy részét osztották szét közöttük. 

Ezek a tisztségek többé-kevésbé bizottsági elnöki pozícióknak felelnek meg, azonban nem tisztázott hatás- és 

feladatkörük a szakbizottságokkal összehasonlítva. A tanácsnoki pozíciók számának növekedésére egyelőre nem 

találtunk más magyarázatot, minthogy ezek a pozíciók elsősorban politikai pozíciók, hiszen előfordul, hogy 

valaki egy személyben tölt be tanácsnoki és bizottsági elnöki szerepet is. 

7. Néhány összegző gondolat 

Ha az elmúlt négy önkormányzati választás mérlegét kívánjuk megvonni, akkor megállapíthatjuk, hogy a város 

lényegében kétpólusúvá vált. A egyik oldalon a jelentős támogatói bázissal rendelkező Szocialista Párt található, 

amely választásról választásra javítani tudott pozícióján. 

A másik oldal vezető pártjának szerepét a városban a FIDESZ vette át, bár támogatói bázisa jelentősen csökkent 

1998-hoz képest. A FIDESZ egyelőre begyűjtötte a jobboldal szinte teljes szavazóbázisát, mindezt úgy érte el, 

hogy közben az FKGP szinte teljesen eltűnt és a MIÉP is jelentős számú szavazatot veszített 1998-hoz képest. 

Az SZDSZ úgy tűnik, hogy 6%-on stabilizálni tudta helyzetét, így továbbra is megkerülhetetlen koalíciós 

partnerként számíthatnak rá a szocialisták. A párt instabil helyzetét jelzi, hogy az öt mandátumból hármat az 

MSZP-vel szerzett közösen. Így hasonló helyzetben vannak, mint az MDF, aki szintén csak a FIDESZ aktív 

támogatásával tudott mandátumot szerezni. 

A választások értékelése kapcsán csupán egyetlen kérdés maradt nyitva, nevezetesen, hogy a kialakult 

eredmények mennyiben köszönhetőek a helyi vagy az országos politikai folyamatoknak. Mennyiben 

befolyásolta a választókat a „színre szint” elv, azaz, hogy olyan városvezetést válasszanak, mint amilyen 

kormány az országot vezeti. Mindenesetre tény, hogy a város történetében most fordult először elő az a helyzet, 

hogy olyan „színezetű” a várost vezető koalíció, mint amilyen az országot vezeti. 
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5. fejezet - Az 1939-es országgyűlési 
választások Baranya vármegyében 

Laczkóné Dr. Tuka Ágnes 

1. Az 1939-es választások előzményei 

A két világháború közötti korszák utolsó országgyűlési képviselőválasztásait 1939. május 28-29-én tartották. 

A választások előzményei, előkészületei és eredménye jól tükrözik a korabeli rendszer jellegét, ellentmondásait. 

Ezeket országos szinten részletesen nem elemezve, csak néhány fontosnak vélt eseményre, illetve egy vármegye 

sajátosságaira szeretnénk figyelmet fordítani. 

A 30-as években elkerülhetetlenné vált a választójogi törvény módosítása, hiszen már a Horthy-korszak politikai 

elitjének prominens képviselői is érzékeltették, hogy tarthatatlan az a forma, amelyet az 1925. évi XXVI. tc. 

indoklása így fogalmazott meg: „…a választónak állásfoglalásáért vállalnia kell az erkölcsi felelősséget, az 

pedig a titkos szavazásnál nem lehet meg, s így a választó esetleg olyan irányzatot támogat szavazatával, 

amellyel nyíltan nem mert volna közösséget vállalni.” 1 Gróf Apponyi Albert szerint „… a nyílt szavazás 

fenntartását olyan anomáliának tartom, amelyben ma már csak Szovjet-Oroszországgal, a konzervatív politika e 

mintaországával osztozunk, és amely az alkotmányos élet őszinteségének, ezzel pedig a törvény tekintélyének 

állandó veszélye”. Gróf Andrássy Gyula szintén már 1926-ban hangsúlyozta: „Amire minden nemzet kivétel 

nélkül elég érettnek tarja magát – csak a magyar nem? A titkos szavazást a nemzet érdekemegkívánja, de az 

uralkodó rendszer nem tűri meg, mert nem nélkülözheti egyetlen eddigi győzelmi fegyverét.” 2 

Bár a Gömbös Gyula által meghirdetett 95 pont is tartalmazta a reform ígéretét, csak 1937 decemberében került 

a képviselőház elé az új javaslat, melyet 1938. március 23-a és április 8-a között tárgyaltak. Éles parlamenti vita 

után a XIX. tc. a képviselők számát 245-ről 260-ra emelte, általánossá tette a titkos választást, és kiterjesztette a 

vegyes rendszert. Ez azt jelentette, hogy Budapest és környéke, illetve a törvényhatósági jogú városok lakosai 

csak pártlistára szavazhattak, míg a vidéken élők egyéni választókerületben és a megyei listára is leadták a 

szavazatukat. Az egyéni választókerületek számát csökkentették 199-ről 135-re, míg minden megye és 

törvényhatósági jogú város egy, Budapest 3, Pest megye 4 lajstromos kerületet alkotott. A választójogosultság 

kritériumait azonban az 1925-ös törvényhez képest tovább szigorították: 10 évi állampolgárság, 6 évi helyben 

lakás, az 1912 után születetteknél elemi iskola hat osztályának elvégzése, férfiaknál 26. életév betöltése a listás 

szavazásnál és 30. az egyéni választásnál, nőknél a 30. életév betöltése. A műveltségi cenzus alól felmentést 

kaphatott, aki írni-olvasni tudott és család fenntartó volt, vagy háborús vitézségi éremmel kitüntették, ha önálló 

kisiparosként vagy kereskedőként tevékenykedett, ha 40 aranykoronás birtokkal rendelkezett vagy 100 

aranykoronás birtokot bérelt, ha gazdasági cseledként már több mint négy éve ugyanott dolgozott. A főiskolát és 

egyetemet végzetteknél az életkor nem volt meghatározva. A törvény e cikkelyei eredményeképpen mintegy 

300 ezerrel csökkent a választójoggal rendelkezők száma. 3 A törvény módosította az ajánlás rendszerét is, 

bevezetve a kaució intézményét. Egyéni kerületnél az induláshoz 2000 pengőt, míg listás jelölésnél legalább 

3000 pengőt kellett letétbe helyezni, amely összeget csak akkor kaptak vissza a jelölő szervezetek, ha a jelölt 

megszerezte a szavazatok 25%-át. Az induláshoz szükséges ajánlások száma azonban csökkent, és jelentős 

előnyt élveztek a korábbi választáson legalább négy mandátumot szerzett, ún. országos pártok, hiszen nekik 

egyéni körzetben csak 150, míg a lista számára 500 ajánlást kellett szerezniük. Ezzel szemben az új indulóknak 

500 és 1500 érvényes ajánló aláírására volt szükségük. Módosultak a mandátum kiosztásának szabályai is: míg 

korábban a legnagyobb maradék figyelembevételével a kisebb pártok számára volt kedvező a listás eredmények 

mandátummá történő átszámítása, addig a „d‟Hont módszer” alkalmazása, a legnagyobb átlag kiszámítása utáni 

mandátumleosztás, a nagyokat segítette. 4 

Gömbös Gyula miniszterelnök rádióbeszédet mond 

                                                           
1 Idézi: Zentay Dezső: Az 1926-os téli hajtóvadászat. In: Parlament, pártok, választások a Horthy-kori Magyarországon. Szerk.: Boros 

Zsuzsa, Rejtjel Kiadó, Bp. 2002. 261. o. 
2 Idézi: Zentay Dezső. Id. mű 262. o. 
3 Pintér István: A kényszerpályára szavazott ország – 1939. In: Parlamenti képviselőválasztások 1920-1990. Szerk.: Földes György, Hubai 

László. Politikatörténeti Alapítvány, Budapest, 1994. 187., 190. o. 
4 Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza 1920-2000. I. kötet. Napvilág Kiadó, Budapest, 2001. 61. o. 
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Forrás: Elte.hu 

A választást befolyásolta az 1939:IV. tc., az ún. második zsidótörvény is, amelyet 1939. április 28-án fogadott el 

a parlament. Itt kimondták, hogy zsidó csak akkor lehet felsőházi tag, ha az izraelita hitfelekezetet képviseli, 

illetve országgyűlési képviselő vagy más választott funkciója csak úgy lehet, ha 1867 decembere után az adott 

személy, illetve szülei Magyarországon születtek, és azóta is itt élnek. Ez a törvény már nem felekezeti, hanem 

faji alapon határozta meg a zsidó fogalmát: zsidónak számított az, akinek mindkét szülője valamint nagyszülei 

közül kettő az volt, valamint keresztények és zsidók házasságából születettek. A zsidók választójogát 

miniszterelnöki rendelet úgy szabályozta, hogy azok vehetnek részt a szavazáson, akik 8 napon belül a 

hatóságoknak hitelt érdemlően igazolják, hogy 1867 óta Magyarországon élnek. Ehhez születési bizonyítványt, 

házasságlevelet és „lakásbizonylatot” kellett személyesen benyújtani. Országosan mintegy 100 ezer állampolgár 

veszítette el választójogát, mivel nem volt képes időben eleget tenni az előírásoknak. 5 A baranyai levéltár több 

száz jegyzőkönyvet őriz, amelyekben állampolgárok bejelentik, hogy zsidónak tekintendők. 6 A bejelentések 

mellett Pécs Város Központi Választmánya iratai között közel száz olyan véghatározat található, amelyben a 

választójogi kérelmet – hiányos iratokra való hivatkozással – a Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság 

elutasította. 7 

Az 1940-ben esedékes választásokat Teleki Pál miniszterelnök a lehető legkorábbi időpontra igyekezett 

előrehozni. Ennek legfontosabb indoka 1938 novemberében az Országgyűlésben kialakult helyzet volt. Ebben 

az időpontban Imrédy Béla miniszterelnök a változó külpolitikai helyzetet – a müncheni egyezményt a 

demokráciák gyengeségének értékelték, majd az első bécsi döntés nyomán Magyarországhoz csatolták a 

Felvidéket – belpolitikai reformjai elfogadtatására akarta kihasználni. Tervét 1938. október elején hozta 

nyilvánosságra: általános felhatalmazási törvényt kívánt a parlamenttel elfogadtatni, amely biztosítaná a 

rendeleti kormányzást és a parlament szerepének visszaszorítását. Az uralkodó elit ellenállása miatt e tervezet 

nem került a képviselők elé, azonban november 15-én a kormányzó Nemzeti Egység Pártja (NEP) értekezletén 

bejelentette, hogy szigorítani szándékozik a házszabályon és egy nemzeti jobboldali mozgalmat kezdeményez. 8 

Ennek hatására 62 képviselő kilépett a NEP-ből, és – a korszak történelmében először – 115:94 arányban 

leszavaztak egy kormánypárti előterjesztést. Imrédy benyújtotta lemondását, amit azonban Horhty Miklós nem 

fogadott el. A disszidenseknek nevezett, volt kormánypárti képviselők és a parlamenti ellenzék együttműködése 

azonban nem terjedt túl ezen az egy lépésen. Sőt a NEP decemberben hozzájárult a Magyar Élet Mozgalmának 

elindításához. 1939 januárjában a kormány radikálisnak tűnő földreformterve, a készülő új zsidótörvény és a 

megerősödő szélsőjobboldali mozgalmak újra mozgósították Imrédy ellenfeleit, és februárban ismét a kormány 

leszavazásával akarták elérni lemondását. Ezt megelőzően nyilvánosságra került, hogy Imrédy egy nyolcadrészt 

zsidó származású, s emiatt Horthy felszólítására lemondott. 
                                                           
5 L. Nagy Zsuzsa: Liberális pártmozgalmak 1930-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986. 112. o. 
6 Baranya Megyei Levéltár /BML/ IV. 405. Baranya V. M. TM. Biz. Központi Választmánya iratai. 35/1. doboz. 
7 Pécs város Központi Választmánya. BML IV: 1403. 1938-1939. 26. doboz. 
8 Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában. (1914-1945). Csokonai Kiadó, 1998. 197. o. 
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Az új miniszterelnök, gróf Teleki Pál a konzervatív reformpolitika híveként a radikális nyilas pártok térnyerését 

igyekezett csökkenteni: Szálasi pártját betiltotta, s 30 nyilas vezetőt internáltatott. Ezzel a külpolitika német 

orientáltságának háttérbe szorítását sugallta. 9 A közigazgatás modernizálása mellett a korporatív jellegű 

szervezetek 10 megerősítését, illetve a szociális feszültségek csökkentése érdekében szociális törvények 

elfogadását szorgalmazta. Ezek a lépések a baloldali pártok és szakszervezetek bázisának a csökkenéséhez is 

vezettek. Ugyanakkor Teleki nem változtatott jelentősen az Imrédy kormány összetételén és nem módosította a 

már parlament elé került törvénytervezeteket, mint pl. a II. zsidótörvényt, a II. honvédelmi törvényt. Politikai 

bázisának megerősítése érdekében 1939. március 7-én a Nemzeti Egység Pártja helyett – részben korábbi 

tagjaira támaszkodva, azonban a disszidenseket nem beengedve – megszervezte a Mayar Élet Pártját, míg a 

Magyar Élet Mozgalom a továbbiakban csak a hivatásrendiség megszervezését szorgalmazta. 

Korabeli tudósítás Gömbös Gyula temetéséről 

 

Forrás: Filmhiradó 

A német birodalomnak tett gesztus a Volksbund alapszabályainak belügyminiszteri jóváhagyása volt. A 

szervezet 1938. november 26-án alakult meg Magyarországi Németek Népi Szövetsége néven, amely a német 

kisebbség náci irányzatának legalizálását jelentette. Ribbentrop, német külügyminiszter a miniszterelnökkel 

folytatott április végi tárgyalásokon több jogot követelt a német kisebbségnek 11 . Ennek hatására Teleki 

elfogadta, hogy a Volksbund 3 képviselője – Mühl Henrik a bonyhádi, Brandt Jakab a kunbajai és Michung 

Konrád a mohácsi választókerületekben – a kormány listáján indulhasson. 12 Ez a tény is jelezte, hogy a kormány 

megkezdte a választásokra való intenzív felkészülését. 

A külpolitikai sikerek – Kárpátalja birtokba vétele – és a gazdasági élet jelentős prosperálása, illetve a biztos 

parlamenti többség megszerzése motiválta, hogy 1939. május elején Teleki feloszlattatta az országgyűlést és 

május 25-26-ára, pünkösd vasárnapjára és hétfőjére kiírták a képviselő-választásokat. 

Bár a közvélemény számított erre az eseményre, mégis jelentősen hátrányos helyzetbe kerültek az ellenzéki 

pártok, mivel a törvényes 60 nap helyett csak 3 héttel a választások előtt hozták nyilvánosságra a 

választókerületi beosztás módosítását. Ennek oka az új választójogi törvény volt, hiszen harmadával csökkent az 

egyéni választókörzetek száma. Indokként az alacsony választói létszámot, illetve földrajzi és közlekedési 

szempontokat hangoztatták. 13 

2. Baranyai párt-körkép 

Baranya vármegye sajátos helyet foglalt el hazánkban: jelentős arányú nemzetiséggel rendelkező, kisfalvas 

települések alkották. A mezőgazdaság mellett a szénbányászat és néhány Pécsett működő üzem biztosított 

munkahelyet lakóinak. Pécs jelentős oktatási (Erzsébet Egyetem), kulturális központ volt, amelyet befolyásolt, 

hogy püspöki székhely is egyben. A főispánnak is megküldött rendőrkapitánysági, illetve az Országos Vitézi 

Székhez havonta eljutatott, a megyei székkapitány által írt jelentések 14 nyomon kísérték a megyében kialakuló 

politikai helyzetet. „A MÉM pécsi zászlóbontásán Imrédy beszéde…lelkes hatást váltott ki a közönségből. A 

mostani kezdő lelkes hangulatot kellene megragadni a MÉM leggyorsabb beszervezésére, mert ezidőszerint a 

szervezés egyáltalán nem tapasztalható.” 15 A „Pécs szabad királyi város polgársága lelki és szellemi 

struktúrájának, továbbá társadalmi tagozódásának megfelelően politikai magatartásában túlnyomórészt 

mérsékelt és hagyományosan kormánypárti.” 16 

Az országgyűlési választás konkrét előkészítése során a megyében is változtak a választókerületek – mint erről 

az egyik pécsi napilap beszámolt 17 – megszűntek a szalántai, villányi, magyarbólyi központúak. Így a jelöltek öt 

                                                           
9 20. századi magyar történelem. Szerk.: Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos. Korona, 1997. 215-217. o. 
10 Ezek közé tartoztak pl.: KALOT – Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete –, a Magyar Dolgozók Országos 

Hivatásszervezete, a Hangya, stb. 
11 Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában. (1914-1945). Csokonai Kiadó, 1998. 215. o. 
12 Fehér István: Magyarországi németek politikai története 1918-1950 között. Pécs, 1981. 241. o. 
13 Vörös Vince: Politikai utam. Kiadja: Magyar Történelmi Társulat Déldunántúli Csoportja. Pécs, 1995. 31. o. 
14 Megtalálhatók a Pécs sz. kir. város főispánjának bizalmas iratai között. BML.IV. 401/a. 1939. 1–195. 41. raktári szám. 
15 Vitézi Szék jelentése. BML. IV. 401/a. 1939. 15-16. sz. anyag. 
16 Főispán jelentése. BML. IV. 401/a. 29/39. 1939. márc. 18. 
17 Pécsi Napló. 1939. V. 4. 4. o. Pécsett két napilap jelent meg ebben a korszakban – a liberálisnak tekinthető Pécsi Napló, illetve a 
kormánypárti Dunántúl. 
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egyéni választókerületben – mohácsi, pécsváradi, siklósi, sásdi és szentlőrinci – a két pécsi lajstromos és három 

vármegyei lajstromos képviselői helyért indultak harcba. 

A pártok programjaikat a május 7-én kezdődött választási hadjáratban igyekeztek népszerűsíteni, elsősorban a 

jelölőgyűléseken. Röviden csak annak a négy pártnak politikai elképzeléseit szeretném vázolni, amely 

Baranyában indult a választásokon. 

A Magyar Élet Pártja a pécsi listavezetőnek – a főispán márciusban kelt javaslata alapján – Imrédy Bélát kérte 

fel. „Imrédy Béla személye itt rendkívüli népszerűségnek örvend…a volt miniszterelnök jelöltetése a változott 

körülmények mellett is a MÉP-ra eső szavazatok számát kétségtelenül jelentősen szaporítaná…mert a városban 

általánosan is mert népszerű egyéniség nincsen.” 18 

A kormánypárt koncepcióját Pécsett Imrédy 1939. május 15-én ismertette két és félórás beszédében. Kiemelte, 

hogy bár a párt névváltoztatással új szelleművé vált, de hű maradt a „szegedi gondolathoz” és a Gömbös Gyula 

által meghirdetett célokhoz, azaz egyesíteni akarja a jobboldali irányt és reformpolitikát valló magyarokat. A 

magyar társadalmat vissza akarja helyezni erkölcsi és anyagi tekintetben egyaránt a keresztényi, nemzeti és népi 

alapra. Aláhúzta az új honvédelmi törvény jelentőségét. Külpolitikában a tengelyhatalmakhoz fűződő jó 

viszonyra helyezett nagy hangsúlyt, amelyet tovább erősít az országgyarapodás feletti „mérhetetlen öröm”. 

Belpolitikában a földreform mellett foglalt állást, hiszen „a föld népeit a földhöz kell kötni”. 19 A munkásságot 

óvta a „minden vonatkozásban bomlasztó nemzetközi ideológiától”. Beszédében foglalkozott még az ország 

hitelproblémáival, a kereskedők, iparosok helyzetével – ezzel kapcsolatban a zsidótörvény előnyeivel – és helyi, 

pécsi kérdésekkel is. A MÉP természetesen minden választókörzetben indított jelöltet. 

Az Est cikkje Gömbös Gyuláról, 1935 

                                                           
18Főispán jelentése. BML. IV. 401/a. 29/39. 1939. márc. 18. 
19 Dunántúl. 1939. V. 16. 1-3. o. 
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A vármegye négy egyéni körzetében és a megyei lajstromos választáson is indult a Független Kisgazda 

Földmunkás és Polgári Párt, amely jelentős hagyományokkal bírt éppen e területen, hiszen a párt 

megalakulásától, 1930-tól fontos szerepet játszottak vezetésében a baranyai kisgazdák. A főtitkár ebben az 

időben Nagy Ferenc, bissei kisgazda, aki Kovács Bélára, Perr Viktorra, Vörös Vincére, Kertész Endrére 

támaszkodhatott a kampányban. Bár a rendőrkapitányság politikai előadójának első negyedévi helyzetjelentése 

szerint az FKgP esetében „…sem a Baranya-vármegyei, sem a jelentéktelen arányú pécsi szervezkedés nem 
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mutat lényegesebb mozgalom kifejlődésére” 20 , a párt a Nagy Ferenc által összeállított programmal indult. 21 A 

legfontosabb követelésük új földreform, amely során “650 ezer magyar család juthat földhöz és házhelyhez 

anélkül, hogy ez a nagyarányú birtokpolitikai átalakulás a nemzet életében káros következményekkel járna.” 22 

Új, igazságosabb adórendszerért, a kartellek állami ellenőrzéséért, a falusi nép szociális helyzetének javításáért, 

általános választójogért szálltak síkra. A program – nem konkretizálva a német veszélyt – hangsúlyozta, hogy 

„…minden erőnkkel ragaszkodunk a független Magyarország gondolatához…a legkisebb idegen befolyás is 

életerőnket pusztítaná el.” Ugyanakkor ez a szervezeti tanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy ezeket a 

követeléseket „…öltöztették idegen és radikális köntösbe a különböző nyilas frakciók”. 23 

Az Est cikkje, 1935 

                                                           
20 Főispáni bizalmas iratok. BML. IV. 401/a. 37/39. 
21 A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt népies programja és szervezeti tanácsadója. Szerk.: Nagy Ferenc. Debrecen, 1939. 
22 A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt népies programja és szervezeti tanácsadója. Szerk.: Nagy Ferenc. Debrecen, 1939. 12. 

o. 
23 A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt népies programja és szervezeti tanácsadója. Szerk.: Nagy Ferenc. Debrecen, 1939. 14. 
o. 
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Két egyéni körzetben és a pécsi lajstromos helyért indult harcba nyilas képviselőjelölt a Nemzeti Front (NF) 

tagjaként. A Nemzeti Front Magyar Szocialista Néppárt szervezkedéséről már januárban hírt adott a megyei 

székkapitány. Két budapesti kiküldött ismertette a párt belső vitáinak eredményét, és a törzsosztagba belépve 41 

új tag esküttett 24 . Március közepén megfogalmazott programjukat lojális hangvétel jellemezte, melyet 

magyarázott a radikális szárny elleni kormányfellépés. A kormányzó országlása alatt „szentistváni 

állameszményt” hirdettek, gazdaságpolitikában csak a hadiipar és a nagy energiaforrások államosítását 

szorgalmazták a hadsereg további kiépítése céljából. Programpontjaik követelték a munkanélküliség 

megszüntetését, az értelmiség, vállalkozók és tisztviselők anyagi helyzetének javítását. „Engesztelhetetlenséget” 

csak a zsidókérdésben mutattak, „zsidómentes magyar államot, keresztény alapon osztálymentes társadalmat” 25 

követeltek. Május közepétől az újjászerveződő Nyilaskeresztes Párt is megkezdte pécsi agitációját. A párt 

programja: 1, Választási reform; 2, Kisemberek képviselete a gazdasági életben; 3, Bürokratizmus leépítése; 4, 

Szigorú összeférhetetlenségi törvény; 5, Autonómiák leépítése; 6, Protekció megszüntetése; 7, Zsidótörvény 

szigorítása; 8, Hitelkérdés igazságos megoldása a liberális tőke visszaszorításával; 9, Igazságos 

jövedelemelosztás biztosítása a minimális munkabérek felemelésével. 26 

Pécsi mandátumért szállt ringbe – hagyományaihoz híven – a Szociáldemokrata Párt. Az SZDP helyzete erre a 

tavaszra különösen súlyossá vált, hiszen csődbe jutott a párt két legfontosabb gazdasági erőforrása a Törekvés 

Takarékpénztár és az Általános Fogyasztási Szövetkezet. 27 A kormánysajtó korrupcióval, sikkasztással vádolta 

a párt vezetőségét. A „Dunántúl” című pécsi napilap hangoztatta: „….kivizsgálásra vár hol tűntek el 

nyomtalanul a munkásság befizetett százezrei…” 28 A belügyminiszternek címzett levél szerint az SZDP-ben 

„…két irányban indult meg tisztulási folyamat…zsidókat kizárják a vezető helyekről és a párt nemzeti és 

keresztény gondolat felé tájékozódik. Az ifjúsági mozgalom csaknem teljesen abbamaradt. A bányavidékeken a 

párt tért vesztett. A bányászok anyagi és erkölcsi érdekeivel az Első Dunagőzhajózási Társaság igen élénken 

törődik.” 29 A rendőrkapitányság jelentése arról számolt be, hogy az „SZDP pécsi szervezetében a tagok jobbára 

az idősebb korosztályú szocialistákból kerülnek ki, az ifjúság nagy része el fordult a párttól. Népszavára 

mindössze 78-an fizetnek elő. Jellemző tünet még a párt szervezet gyengeségére, hogy megfelelő taglétszám 

hiányában a földmunkás, borbély és bányász szakcsoportok megszűntek. Fizető pártagja 4-500 főre apadt.” 30 

A pártvezetés május elején fordult felhívással a lakossághoz. Ebben központi kérdésként az ország 

függetlenségének és önállóságának megőrzését jelölték meg. A földre form, a magasabb munkabérek, az 

igazságosabb adórendszer, a kisipar támogatása és az üzemi alkotmány követelése mellett a demokratikus 

átalakulás szükségességét hangsúlyozták. Hiányzott azonban az ellenzéki pártok demokratikus 

együttműködésének felvetése, bár ezt a párton belül többen is szorgalmazták. 31 

3. Baranyai kampány 

Az előkészületek az új választásra már márciusban megindultak a pártok helyi szervezeteinél. A választásokon 

való részvételhez minden jelöltnek, illetve listának két követelményt kellett teljesítenie, egyrészt a 

meghatározott kauciót befizetni, másrészt az induláshoz szükséges ajánlási íveket összegyűjteni. 

Nagy Ferenc a hívei között 

                                                           
24 Vitézi Szék jelentése. BML. IV. 401/a. 1939. 13. sz. anyag 
25 Magyarországi pártprogramok. Szerk.: Gergely Jenő, Glatz Ferenc. Kossuth Kiadó, 1991. 409. o. 
26 Főispáni bizalmas iratok. BML. IV. 401/a. 68/39. 
27 Pintér István: A Szociáldemokrata Párt története 1939-1944. Kossuth Kiadó, Budapest, 1980. 197-198. o. 
28 Dunántúl. 1939. V. 21. 2. o. 
29 Vitézi Szék jelentése. BML. IV. 401/a. 6/1938. 
30 Rendőrkapitányság jelentése. BML. IV. 401/a. 147/1939. 
31Magyarországi pártprogramok. Szerk.: Gergely Jenő, Glatz Ferenc. Kossuth Kiadó, 1991. 458. o. 
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Az SZDP számára a kaució megszerzése jelentette a legsúlyosabb problémát. A párt pénzügyi lehetőségei, 

részben a korábban említett tény miatt, részben a jelentősen csökkenő nemzetközi támogatás miatt teljesen 

kimerültek. „A pécsi szervezetnek a kaución kívül legalább 1500 pengőre volna szüksége a választás alapos 

lebonyolításához, s csak 300 pengő áll rendelkezésre.” – jelentette be Tolnai József titkár a március 30-i 

végrehajtó bizottsági ülésen. 32 A nehéz anyagi helyzet áthidalására a párt 20, 50 filléres és 1 pengős választási 

bélyeget hozott forgalomba. A belügyminiszter államtitkára ebben az ügyben levéllel fordult a 

rendőrkapitányokhoz: „…mivel adománygyűjtési engedélyt nem kért és ily célra engedély elvi okokból nem is 

volna adható, ezért felhívom Címedet, hogy az ily címen engedély nélküli adománygyűjtők ellen a hatályban 

álló rendelkezések értelmében járjon el.” 33 Ennek ellenére pár napos pénzgyűjtési akcióval sikerült ezt a gondot 

áthidalni. 

Az FKgP egyik jelöltjének – Perr Viktornak – Eckhardt Tibor, a párt elnöke nyújtott segítséget, hogy a 

szükséges kauciót le tudja tenni. 34 

Az ajánlások összegyűjtése a nyilas pártok számára jelentett elsősorban nehézséget a megyében, hiszen a másik 

három induló pártot a belügyminiszter országosnak nyilvánította. Ez abból a szempontból érdekes, hogy a MÉP 

elvileg új pártként identifikálta magát, és nem rendelkezett a törvényi előírásoknak megfelelő korábbi 

parlamenti hellyel. Ez a tény is megerősítette, hogy a közigazgatás aktívan és a kormányzó elit érdekében vett 

részt a választások lebonyolításában. 

A hivatalos választási hadjárat május 7-én Teleki Pál Szegeden elmondott beszédével indult. E hétvégétől 

kezdve mintegy két héten keresztül a mandátumokért induló jelöltek minél több helységben igyekeztek 

önmagukat, illetve pártjaik programját népszerűsíteni. Ezekről a gyűlésekről elsősorban a két pécsi napilap 

hasábjairól értesülhettek a választópolgárok. A „Dunántúl” elkötelezetten csak a MÉP jelöltjeinek szereplésére 

koncentrált, míg az önmagát független lapként megnevező „Pécsi Napló” inkább az FKgP és az SZDP 

nagygyűléseiről tudósított. A rendőrség, illetve csendőrség képviselői is jelen voltak minden választási 

gyűlésen, és jelentéseikben, amelyek megőrződtek a főispáni bizalmas iratok között, mindig találunk utalást arra 

is, hányan hallgatták meg a szónokokat. Részletesen azonban csak a Nemzeti Front, illetve a Nyilaskeresztes 

Párt és az SZDP rendezvényeiről számoltak be. Az első két párt esetében az elhangzottakról – a gyorsírás 

alapján készült – szöveget is csatolták. 

                                                           
32Válogatott dokumentumok a baranyai-pécsi munkásmozgalom történetéhez. III. köt. 1929-1944. Pécs, 1972. 297. o. 
33 BML. IV. 401/a. 92/39. 
34 Baranya vármegyei nemzetgyűlési választások iratai. BML. IV. 405/B. 51. doboz. 
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Május 10-ig eldőlt melyik választókerületben kit indítanak a pártok, illetve elkészültek a lajstromok is. 

Baranya vármegye 3 helyéért csak két párt indult. A MÉP képviseletében listavezető vitéz Patacsi Dénes volt 

honvédelmi államtitkár lett. Mellette a listára került még egy földbirtokos, három kisbirtokos és egy kereskedő, 

takarékpénztári igazgató. Az FKgP listáját Nagy Ferenc vezette, akit az egyéni kerületekben jelöltséget vállaló 

kisgazda politikusok követtek35 . 

Pécs 2 helyéért három párt kezdte meg a küzdelmet: a MÉP listavezetője vitéz Imrédy Béla, az SZDP-é 

Esztergályos János, aki 17 éve volt a párt pécsi országgyűlési képviselője, a Nemzeti Front listáját pedig 

Kerekes Béla vezette. Az ajánló ívek leadása előtt egy nappal a NF együttműködési szerződést írt alá a szintén 

indulni szándékozó Nyilas keresztes Párttal, mivel külön-külön nem tudták megszerezni a szükséges támogatást, 

s végül a közös lista vezetője Kocsis József segédjegyző36 lett. 

1. táblázat Az egyéni választókerületekben indulók 
 

Település Párt Jelölt 

Szentlőrinc 

MÉP Bognár Gyula (55 éves volt 

szentlőrinci, majd siklósi 

főszolgabíró) 

FKgP Perr Viktor (48 éves, pap, a pécsi 

Emericanum Intézet igazgatója) 

Siklós 

MÉP Hendry József (48 éves pécsi ny. 

főerdőmérnök) 

FKgP Nagy Ferenc (bissei kisgazda, a párt 

főtitkára) 

NF Orsó Mátyás (40 éves kásádi 

földbirtokos) 

Sásd MÉP dr. Stitz János (41 éves fővegyész) 

FKgP FKgP: Kovács Béla (31 éves patacsi 

kisgazda) 

Mohács 

MÉP dr. Mischung Konrád (Volksbund 

javaslatára, 35 éves ügyvéd) 

NF dr. Keck Antal (32 éves siklósi 

ügyvéd) 

a MÉP politikáját támogatva dr. báró Merbach Antal 

(földbirtokos) 

dr. Beck Alajos (ügyvéd, 

földbirtokos) 

Pécsvárad 

MÉP Angyal László (14 éves 

építészmérnök, bányafelügyelő) 

FKgP Czirják Antal (volt képviselő, 

szőlősgazda) 

NF Kocsis József 

A pécsváradi járásban a választási biztos a nyilas és a kisgazda jelöltek ajánlásait visszautasította. A 

kisgazdapárti ívről 55 aláírást, míg a nyilas ívről 167 hitelesítés nélküli aláírást nem fogadott el. Bár mind a két 

jelölt petícióval támadta meg a döntést, ezt módosíttatni nem tudták. 37 Vörös Vince visszaemlékezése szerint: 

„Jellemző a hivatalos eljárásokra, hogy a kisgazdapárti aláírásokat ráhamisították a kormánypárti ívekre, és a 

kisgazdapártiakat nyilvánították érvénytelennek. Czirják Antal esetében az aláírások eredetiek voltak. 

Népszerűségnek örvendett, kitűnő szónok volt, az emberek szerették… Így a választási küzdelemben már nem is 

vehetett részt. Ezért a pécsváradi kerületben Angyal László ellenfél nélkül lett képviselő.” 38 Ez azt jelentette, 

                                                           
35 Baranya vármegyei nemzetgyűlési választások iratai. BML: IV. 405/B. 50. doboz 
36 Dunántúl. 1939. V. 21. 1. o. 
37 Pécsi napló. 1939. V. 24. 4. o. 
38 Vörös Vince: Politikai utam. Kiadja: Magyar Történelmi Társulat Déldunántúli Csoportja. Pécs, 1995. 33. o. 
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hogy abban a körzetben egyéni jelöltre már nem is kellett szavazni, csak a megyei listára adhatták le voksaikat a 

választópolgárok. 

A jelölőgyűlésekről szóló beszámolók általában lelkes hangulatról tanúskodtak. A gyűléseken – a főispáni 

bizalmas iratok tanúsága szerint – 50–1000 fő vett részt. A jelentések általában a MÉP rendezvényei iránti 

kiemelkedő érdeklődést tükröztek, míg pl. az SZDP esetében hangsúlyozták, hogy a résztvevők egyharmada 

nem választópolgár. A megyében érzékelhető ellentétekről a szónokok alig-alig szóltak, a nemzetiségi kérdést 

igyekeztek háttérbe szorítani. Különösen furcsa helyzet alakult ki a mohácsi körzetben, ahol a Volksbund 

képviselője a szintén német származású nyilaspártival került szembe. A sváb községekben Keck Antal (NF) azt 

hangoztatta, hogy a MÉP hivatalos jelöltjeként Mischung Konrád a kormány mellé állván, cserben hagyta a 

németeket, és ő, a nyilas jelölt az igazi képviselője e nemzetiségnek. 39 Ez az ellentét azért is érdekes, mert a 

kortes hadjárat idején nyilvánvalóvá vált, hogy mind a nyilas pártok, mind a Volksbund tagjai Németországból 

jelentős pénzügyi támogatást kaptak. Erre Teleki Pál is felhívta debreceni beszédében a figyelmet, tiltakozva a 

több százezer „guruló márka” ellen, hangsúlyozva, hogy nem magyar ember az, aki idegen pénz után nyúl. 

Németországban készült a nyilas propagandaanyagok jelentős része is: „Sajtótermékek változatlan tömegben 

érkeznek. Nyilvánvalóan belülről van irányítva ezen külföldi sajtópropaganda, mert az egyszerű falusi emberek 

címeit a külföldi kiadók másként meg nem szerezhetnék.” 40 

Szavazókörök Baranya megyében 

 

A MÉP választási küzdelmében elsősorban a baloldali ellenzék visszaszorítására törekedett. Jól érzékelteti ezt a 

folyamatot az a meg-megújuló támadás, amellyel az SZDP ellen léptek fel. A választások előtt tíz nappal a 

szakszervezetek önkormányzatát felfüggesztették, élükre miniszteri biztost neveztek ki, és elrendelték a 

szakszervezetek anyagi helyzetének felülvizsgálatát. A kampány helyett a párt vezetése védekezésre 

kényszerült. Ez a helyzet Pécsett is gyengítette a pozícióikat, és a kiábrándult munkások a demagóg jelszavakat 

hangoztató nyilas pártok támogatóivá váltak. A munkások másik része elégedetlen volt a szociáldemokrata jelölt 

lanyha, védekező, programot nem adó beszédeivel: „Elvtársaink elkeserednek, hogy a szocialista beszédben az 

időt arra használják fel, hogy militáris propagandát, a kormányzó éltetését és egyéb sületlenségeket, vagyis 

nagyon is nem szocialistának való dolgokat mondjanak” – írta Szegedi József, a pécsi építőipari szakszervezet 

elnöke a pécsi pártitkárnak. 41 

                                                           
39 Főispáni bizalmas iratok. BML. 401/0. 15. doboz. 
40 Hegyháti járás főszolgabírójának jelentése. Főispáni bizalmas iratok. BML. 401/0. 15. doboz. 
41 Válogatott dokumentumok a baranyai-pécsi munkásmozgalom történetéhez. III. köt. 1929-1944. Pécs, 1972. 177. és 304. o. 
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A helyi közigazgatás is gátolta az ellenzéki pártok szereplését, a gyűlések engedélyezését megnehezítették, 

felléptek az ajánlóívek aláírói ellen, a hallgatás hete csak e pár tok számára volt kötelező. 42 

A választás előtti héten tilos volt gyűlést szervezni. A napilapok azonban folytatták agitációjukat. A „Dunántúl” 

pl. minden nap közölt szerkesztői cikket, amely a MÉP mellett állt ki. „A haldokló magyarországi 

szociáldemokrácia pécsi fellegvárában napok óta pesszimizmussal telített csend uralkodik. A pécsi 

szociáldemokraták a szükséges ajánlásokat – nagy nehézségek árán – megszerezték, de nagyon kétséges, hogy a 

munkásság hajlandó lesz-e támogatni a különböző vádak terhe alatt, s az utóbbi két évtized alatt végzetesen 

kompromittált szociáldemokrata mozgalmat.”43 – olvasható az egyik – pártokat elemző – vezércikkben. A 

katolikus-konzervatív irányú napilap a nyilas mozgalommal is igyekezett szembehelyezkedni: „Pécs város 

konzervatív közönsége sohasem fog egyetérteni az olyan agitációs eszközökkel, amelyek alkalmazása durva 

utcai botrányokon, rendőri és bűnvádi eljárásokon keresztül próbál népszerűsíteni egy politikai elgondolást”. 44 

A szavazás napján „Szavazz Imrédyre!” címmel jelent meg a vezércikk, amelyben kiemelték, hogy a MÉP 

győzelme a magyar társadalmi élet megújhodását és az igazi népi politikát jelenti. 45 

A „Pécsi Napló” ezen a héten az induló pártok statisztikáit és a választás módját közölte. Felhívta a figyelmet a 

választás kötelező jellegére, illetve a szesztilalomra. 

4. Választások eredményei 

A választások nyugodt légkörben zajlottak. A jogosultak 97%-a élt szavazati jogával, hiszen aki nyolc napon 

belül hitelt érdemlően nem tudta igazolni az akadályoztatásaokát, 20 pengőig terjedő büntetést szabhattak ki rá. 

Az eredmények a titkos szavazás mellett is jelentős MÉP sikert hoztak. Baranyában a vármegyei lajstromon a 

MÉP 47517, míg a FKgP 38195 szavazatot kapott. Az arányossági számítások alapján 2 hely jutott a 

kormánypártnak, míg 1 a kisgazdáknak. Így vitéz Patacsi Dénes és Riesz Ádám, illetve Nagy Ferenc kerültek be 

a parlamentbe. 

Ha elemezzük a szavazatok földrajzi megoszlását, akkor megfigyelhetjük, hogy Mohács és környéke, 

Dunaszekcső, Kölked, Versend, Udvar és Németboly az a terület, ahol jelentősen nagyobb a kisgazda szavazók 

aránya. Itt az FKgP 8572 szavazatot gyűjtött össze, míg a MÉP-re 7187-en voksoltak. 

A választásoknál a lapáncsai szavazókörben a szavazatszedő küldöttség elnöke 37 szavazatot érvénytelenített, 

mely ellen a választásokat felügyelő kisgazda ún. bizalmi egyének kifogást emeltek. A választási biztos 31 

esetben az elnöknek adott igazat, mert nem volt a lajstrom egyértelműen megjelölve, 6 esetben kiderült, hogy a 

szavazat a kisgazdákat illette meg. 46 

Szavazókörök megalakításáról szóló rendelet 

                                                           
42 E tényekről olvashatunk, pl. Shvoy Kálmán: Titkos naplója és emlékirata. Kossuth, 1983. 197-199. o.; Vigh Károly: Bajcsy-Zsilinszky 

Endre. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1992. 190. o. 
43 Dunántúl. 1939. V. 23. 1.o. 
44Dunántúl. 1939. V. 23. 1. o. A szerző pl. arra a pécsi botrányra és rendőrségi ügyre utalt, amely még januárban zajlott Pécsett, ahol Imrédy 

Bélát, a városba érkező miniszterelnököt, a nyilasok megdobálták. 
45 Dunántúl. 1939. V. 28. 1. o. 
46 Baranya vármegyei nemzetgyűlési választások iratai. BML: IV. 405/B. 50. doboz 



 Az 1939-es országgyűlési 

választások Baranya vármegyében 
 

 69  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az öt egyéni választókerületből négyben lezajlott a szavazás, de eredménnyel csak kettőben végződött. 

A sásdi járásban dr. Stitz János jelentős fölénnyel (10717 – 6607) legyőzte Kovács Bélát. A legnagyobb 

izgalommal a végső számlálást a szentlőrinci járásban várták, hiszen „délután a szavazatok összeszámlálásánál 

már kitűnt, hogy mint a lóversenyen a lovak, fej-fej mellett haladt a két jelöltre leadott szavazatok száma…A 

megyéről szorították Puskás Elemér főszolgabírót, hogy ügyeljen az eredmény „jó” alakulására, ami azt 
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jelentette, hogy mindent kövessen el Bognár megválasztása érdekében.” 47 . Végül Bognár Gyula 9345 

szavazatot, míg Perr Viktor 9307 szavazatot ért el. „A FKgP megpetícionálta a szentlőrinci választást, mivel 

szerintük sorozatos, súlyos szabálytalanságok voltak” – írta a Pécsi Napló48 . Írásban a következő bejelentések 

érkeztek a választási biztoshoz: „Egerági körjegyző megakadályozta a Kisgazdapárt szabályszerű igazolvánnyal 

ellátott bizalmi egyéneinek a szavazatszedő küldöttség működési helyiségébe való bejutást. Pellérden a 

körjegyző bemegy a szavazó fülkébe, és ott utasításokat ad a szavazóknak. Az urnákat autóval szállítják 

Helesfáról, Egerágról, Garéról és Pellérdről, s nem engedték felszállni a kisgazdák bizalmi embereit. Szemely 

községben a MÉP bizalmiak benn a szavazóhelyiségben agitálnak és ott mutatják meg hová tegyék a keresztet. 

Csányoszró községben 8- 13.30 között nyílt szavazás volt, mert az elnök kijelentette, hogy ő látni akarja a 

szavazót szavazás közben – a fülke függönyét felhúzták.” 49 A benyújtott panaszokat a választásibiztos átadta az 

illetékes főszolgabírónak, illetve csatolta a választási jegyzőkönyvekhez. A kérdésben azonban érdemi döntés 

nem volt, mivel alaki hibára hivatkozva a Közigazgatási Bíróság a kérelmet elutasította. 

A mohácsi és siklósi járásban új választásokat írtak ki június 6-ára, mert egyik jelölt sem szerezte meg a 

szavazatok 40%-át. A második fordulóban a két legtöbb szavazatot kapott jelölt indulhatott csak. Mind a két 

kerületben a MÉP jelöltje nyilaspártival került szembe. 

A siklósi járásban Orsó Mátyás visszalépett, így ott választás nélkül Hendrey József lett képviselő. Mohácson 

azonban Keck Antal győzött, ahol a kormánypárti jelöltek megosztották a szavazókat. Ő lett Baranya egyedüli 

nyilas képviselője. 

Pécsett is a MÉP fölényes győzelmét hozta a választás, hiszen a kormánypártra 11383, a szociáldemokratákra 

3806, míg a nyilaskeresztesekre 3673 ember szavazott. 50 Így az SZDP elveszítette eddig biztosnak hitt 

mandátumát, s Pécset két kormánypárti politikus képviselte. A választási vereségét a pécsi szervezet vezetősége 

azzal magyarázta, hogy az új választójogi törvény és a zsidótörvény miatt mintegy 10 ezer szavazót kihagytak a 

névjegyzékből, akik többsége a munkáspártot támogatta volna. 

Baranyában is azok a tendenciák érvényesültek, amelyek országosan, hiszen 1935-höz képest erőteljes 

jobbratolódást figyelhetünk meg. 

Míg 1935-ben 5 kormánypárti, 2 kisgazda, 1 szociáldemokrata és 1 pártonkívüli képviselőt választottak, addig 

1939-ben 8 kormánypárti 1 kisgazda és 1 nyilaspárti politikus szerzett mandátumot. (Az országos eredményeket 

a melléklet közli.) 

A választások továbbra is egyértelművé tették a korabeli politikai elit hatalmának megtartását. Az ellenzéki 

pártok sem tudták és nem is akarták magukat kivonni abból az eufóriából, amelyet a megkezdődő revízió 

okozott. Bár a függetlenség hangsúlyozása megfigyelhető volt, a rendszer demokratikus átalakítását 

szorgalmazó pártok teret veszítettek. A szélsőjobboldali pártok támogatottsága ebben az évben volt a 

legjelentősebb 51 . Nyilvánvaló, ehhez részint hozzájárult a tengelyhatalmak gyors gazdasági fellendülése, részint 

e pártok – programjaikban megfogalmazott demagóg ígéretekkel – képesek voltak megszólítani a baloldali 

ellenzéki pártokból kiábrándult tömegeket. 

Szavazólap, 1939 

                                                           
47Vörös Vince: Politikai utam. Kiadja: Magyar Történelmi Társulat Déldunántúli Csoportja. Pécs, 1995. 36. o. 
48Pécsi Napló. 1939. VI. 4. 3. o. 
49 Baranya vármegyei nemzetgyűlési választások iratai. BML: IV. 405/B. 51. doboz. 
50Dunántúl. 1939. V. 30. 2. o. 
51 A rendőrkapitányi jelentések már 1940–től a nyilaspártok tagságának a munkások körében megfigyelhető csökkenéséről számolnak be. E 
támogatást az általuk kezdeményezett sztrájkokkal sem tudták visszaszerezni 
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A vármegyében erősnek számító kisgazdák sem tudták maguk mellé állítani a falvak népét, hiába reménykedtek 

a választás módjának változásában. Ma már érthetetlen miért nem indítottak a mohácsi körzetben egyéni jelöltet, 

pedig a listás szavazást ott sikerült megnyerniük. 

Az 1939-es választások azt is bizonyították, hogy a titkos szavazás ellenére a hatalom jelentős mértékben tudta 

befolyásolni a választópolgárokat, illetve a demokratikus formák nem automatikusan hordoznak demokratikus 

tartalmakat. 

Szavazólap 2, 1939 
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5. Melléklet 
 

Pártok neve Mandátum száma 1938. 

XII. 
Pártok neve Mandátum száma 1939. VI. 

Nemzeti Egység Pártja 99 Magyar Élet Pártja 181 

Disszidensek 62     

Egyesült Kereszténypárt 15 Egyesült Kereszténypárt 4 

FKgP 23 FKgP 14 

SZDP 11 SZDP 5 

Liberális pártok 7 Polgári Szabadságpárt 5 

Nyilas pártok 4 Nyilaskeresztes Párt 29 

Keresztény Nemzeti 

Szocialista Front 
8 Keresztény Nemzeti 

Szocialista Front 
3 

Népakarat Párt 1 Népakarat Párt 1 

    Nemzeti Front 3 

    Egyesült Magyar 

Nemzeti Szocialista Párt 
4 

Reformnemzedék 2 Fajvédők 4 

Felvidéki Képviselő 

Csoport 
17 Párton kívüli szélsőjobb 5 

Pártonkívüli 12 Pártonkívüli 2 
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6. fejezet - Regionális politika, 
közpolitika 

A megyei önkormányzatok a rendszerváltás után és az uniós 
csatlakozás előtt 

Pálné Kovács Ilona 

1. Bevezetés 

A 2002-ben hivatalba lépett kormány programjában határozott célkitűzésként fogalmazódott meg a regionális 

önkormányzatok létrehozása. A rendszerváltás óta folyó ún. megye-vita (vö. a harkányi megyekonferenciák 

köteteit), úgy tűnik, a végéhez közeledik. A regionális reform mikéntjén való lázas gondolkodás mellett célszerű 

azonban a megyék elmúlt 12 évének történetét áttekinteni. Nem a megyéket elsiratandó (ez már többször 

megtörtént, a megyék mégis megmaradtak), hanem a területi reform számára tanulságul. Ha a régiókra is 

hasonlóan rossz, lebegtetett, kompromisszumos szabályozást alkotunk, akkor nagyon hasonló jelenségekkel kell 

néhány év múlva szembenéznünk. 

Mérleg készítésére vállalkoztam tehát, amelyhez alapul a témában folytatott kutatásaim (többek között az 

OTKA, T 037278. szám alatt nyilvántartott támogatásának köszönhetően), s egy, a megyei önkormányzatok 

segítségével készült empirikus kutatás tapasztalatai szolgálnak. Az elemzés eredményei részletesebben 

megjelentek a talán utolsó megyekonferencia anyagát tartalmazó kötetben (Pálné Kovács Ilona, 2002), ehelyütt 

csak a legfontosabb megállapításokat emelem ki. A felmérés során korrekt, teljeskörű, számszerűsített, 

egymással, illetve korábbi időszakokkal összevethető információ szinte egyetlen témakörben sem állt 

rendelkezésre, ezért az esetek túlnyomó többségében legfeljebb hozzávetőleges nagyságrendek érzékeltetésére, 

illetve jellemző esetek, adatok kiemelésére van mód. A tapasztalatok így is elegendő adalékkal szolgálnak 

ahhoz, hogy a rendszerváltás óta jellemző közigazgatás szervezési dilemmák megoldatlanságát bizonyítsuk. 

2. A megyei önkormányzatok szabályozási, politikai 
kereteinek formálódási folyamata 

2.1. A hatáskörök alakulása 

Nem szükséges részletezni az önkormányzati modellváltás hatását a megyei szintű kormányzás mozgásterére, 

hiszen ezzel a kérdéssel a szakirodalom folyamatosan foglalkozik. A megyei önkormányzatok jogilag és 

társadalomlélektanilag is rossz esélyekkel indultak abban a küzdelemben, amely a közigazgatási szektorok és 

szintek között megindult a hatáskörökért, hatalomért és forrásokért. A rendszerváltás idején tapasztalható 

megye-ellenesség először az önkormányzati törvény szabályozásában érhető tetten. 

Az önkormányzati törvény ugyanis egyértelműen azt sugallta, hogy a rendszer domináns egységei a települési 

önkormányzatok lesznek, s hozzájuk képest a megyék csak kisegítő szerepet játszhatnak. Az önkormányzati 

törvény alapján látszólag a megyei önkormányzatoknak a területi államigazgatással szemben elsőbbsége lett 

volna. A törvény szerint ugyanis a helyi közügy csak kivételesen kerülhet államigazgatási szerv hatáskörébe, de 

ez a szabály a gyakorlatban alkalmatlannak bizonyult az önkormányzati elsőbbség biztosítására. A megyei 

induló pozíciókat ugyancsak jelentősen rontotta a megyei jogú városokra vonatkozó szabályozás, amely szerint 

a megyei jogú városok saját területükön elláthatják a megyei önkormányzatok feladatait, s ezzel szentesítést 

kapott a szociológiailag korábban is létező rivalizálás és párhuzamos feladatvállalás a megyék és a székhely 

városok között. 

Az önkormányzati törvény lényegében csak az elvi keretekről döntött, amelyek alapján a megyei 

önkormányzatok mind a későbbi hatásköri szabályozás, mind a települési önkormányzatok egyedi hatáskör-

átadási döntései nyomán tényleges feladatokhoz, szerepkörhöz juthattak volna. Az ún. hatásköri törvény 

azonban meglehetősen mostohán bánt a megyei önkormányzatokkal, többnyire olyan „hatásköröket” juttatott 

nekik, amelyek lényegében csak „feladatok”, eszközök, jogosítványok nélkül. Jellemzően puha koordinációs 
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elvárások, illetve bizonyos körzeti intézmények működtetésére szóló felhatalmazások érintették a megyei 

önkormányzatokat. 

Régiók, megyék és kistérségek Magyarországon 

 

Forrás: Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal 

A hatásköri törvényt követően az egyes ágazatokat átfogóan szabályozó törvények (szociális ellátásról, 

közoktatásról, egészségügyről, környezetvédelemről, foglalkoztatásról stb.) ugyancsak megállapítottak az 

önkormányzatok számára hatásköröket, feladatokat. E törvények többsége azt a logikát követte, mint a korábbi 

modell, azaz alapesetben a települési önkormányzatokat címezte meg a feladattal, nagyságrend szerint többnyire 

differenciálatlanul. Néha ugyan az is előfordult, hogy a megyei önkormányzatok kaptak feladatot, anélkül 

azonban, hogy az annak végrehajtását szolgáló eszközrendszerről vagy hatáskörről a törvényhozó gondoskodott 

volna. Az ágazati hatáskör telepítés másik jellemzője, hogy a parlament, de különösen a kormány illetve a 

minisztériumok a megyei önkormányzattal szemben előnyben részesítették a közvetlenül irányítható 

államigazgatási szervezeteket, még abban az esetben is, ha teljesen új apparátusokat kellett kiépíteni, vagy 

éppen párhuzamosságok jöttek létre az új szervezetek létrehozása nyomán. Ezt történt a munkaügyi, 

foglalkoztatáspolitikai igazgatással, az építésügyi területi igazgatással, később az idegenforgalom területi 

irányításával, sport és ifjúságügyi igazgatással stb. 

Az önkormányzati törvény 1994. évi reformja azzal a reménnyel kecsegtetett, hogy a kormányzat által is 

felismert negatív tendenciák megállíthatóak, s a megyei önkormányzatokat sikerül erősebb közjogi és politikai 

helyzetbe hozni. A megyei önkormányzatok rehabilitálásának, és a területi államigazgatás visszaszorításának 

bátor célja azonban túlzottnak bizonyult. A törvénymódosítás az eredeti tervezetéhez képest a különböző lobbik 

nyomására erősen szelídült, s a szimbolikus értékű deklaráció mellett, miszerint a megyei önkormányzatok 

területi önkormányzatok, tényleges elmozdulás lényegében nem következett be. A területi államigazgatás 

megzabolázásában az új kormány ugyancsak gyengén vizsgázott. 

A megyei önkormányzatok sorsának történetében fekete napként íródik bele a területfejlesztésről szóló törvény 

elfogadása. A megyék látszólag itt csak csatát vesztettek, de egyben a háború kimenetele szempontjából döntő 

jelentőségű csatát. A területfejlesztési törvény gyakorlatilag kiiktatta a megyei önkormányzatokat egy olyan 

közpolitikából, amelyik általában is Európában, Magyarországon pedig különösen fontos, hiszen stratégiai 

döntési kompetenciát, és jelentős források feletti hatalmat jelent. Mint tudjuk, a törvényhozó párhuzamos 

intézményrendszer kiépítésébe fogott, s ezzel akarva-akaratlanul tovább gyengítette a megyei önkormányzatok 

pozícióit, anélkül, hogy valóban hatékonyabb intézményrendszert teremtett volna a regionális politika számára. 
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A megyei pozíciók alakulásában újabb fordulat 1998-ban következett be, amikor az új kormány határozottabb 

regionalizációs programot hirdetett. Kormányhatározat formáját öltötte az a cél, hogy megvizsgálják a regionális 

közigazgatás bevezetésének lehetőségét, illetve az államigazgatás terén a regionális illetékességi területre való 

átszervezés folyamata indult meg. A megyei önkormányzatok alternatívájaként tehát már nem egyszerűen a 

másik szektor, az államigazgatás, hanem egy másik térbeli dimenzió, a régió kapott elsőbbséget. E politika 

nyomán szerveződtek meg a regionális idegenforgalmi bizottságok, a közmunka tanács, az ifjúsági és sport 

tanácsok stb. A regionalizáció tehát ebben a kormányzati ciklusban nem jelentett mást, mint az államigazgatás 

regionális terjeszkedését. 

Újabb fordulat, szokásos módon, az újabb kormányváltáshoz kötődik. Mint említettük, a 2002-es 

kormányprogram a regionális önkormányzatok megválasztását ígéri 2006-tól. A megyék jövője tekintetében a 

program óvatosan fogalmaz, teljes kiiktatásukkal nem számol, bizonyos intézmények társulásos működtetését 

továbbra is megyei szinten képzeli el. 

Összességében a folyamat konklúziójaként az állapítható meg, hogy az idők folyamán ugyan csapódtak 

különböző feladatok a megyei önkormányzatok, a megyei közgyűlési elnök és különösen a megyei főjegyző 

hatáskörébe, de a megyei feladatrendszer rendkívül vegyes, s összességében kevés integrációs erőt tartalmaz. A 

feladatrendszer vegyessége tartalmi és területi értelemben egyaránt értendő: 

1. A megyei önkormányzatok egyetlen ágazat, közpolitika terén sem rendelkeznek átfogó jogosítványokkal, s a 

települési önkormányzatokat összehangolni képes eszközrendszerrel, befolyással. 

2. A különböző hatáskörök, feladatok nem konzisztensek, gyakran esetlegesek, nem adnak lehetőséget bizonyos 

folyamatok kézbentartására. Hiába van például a megyéknek esetenként tervezési hatásköre, ha a jóváhagyott 

tervek végrehajtásához már nem rendelkeznek eszközökkel. Hiába van a főjegyzőnek esetenként hatósági 

eszköz a kezében, ha az önkormányzat az adott területen alig rendelkezik stratégiai, irányító jogosítvánnyal. 

3. A megyei önkormányzatok által működtetett intézmények szigetszerűen, szétszórva helyezkednek el a 

megyék területén, anélkül, hogy akár ágazatuk, akár konkrét térségük vonatkozásában tényleges szervező 

erőt jelentenének. A területi szétszórtság viszont az intézmények működtetésében nyilvánvalóan 

költségnövelő tényezőt jelent. 

4. A megyei önkormányzatok tehát a már rossz induló helyzethez képest is további pozíciókat vesztettek az 

elmúlt tizenkét évben a közigazgatási hatáskörök, feladatok elosztása terén. A hatáskör-telepítés szakmai 

minőségét jellemezendő, érdemes az ÁSZ felméréséről készült jelentésből idézni: „…az önkormányzatokra 

és szerveikre telepített 3646 feladat-és hatáskört összesen 351 jogszabály, ezen belül 133 törvény 

szabályozza, ugyanakkor a feladatellátás szervezeti kereteire vonatkozó döntési önállóság hatásairól nem áll 

rendelkezésre információ” (ÁSZ, 2000) 

2.2. A megyei önkormányzatok legitimációjának, politikai helyi 
értékének alakulása 

1990-ben a megyei önkormányzatokkal, mint politikai szereplőkkel gyakorlatilag senki nem számolt. Az 

önkormányzati rendszer bevezetéséhez kapcsolódó politikai hasznot a települési önkormányzatoktól várták. E 

feltevés annyiban reális volt, hogy valóban elsősorban a helyi politika élénkült fel az újonnan megválasztott 

polgármesterek, testületek lelkes bizonyítani akarása nyomán, s a falvak tömegesen élhették át először a saját 

vezetőjük választásának katartikus élményét. E politikai megfontolások vezethették a törvényhozót akkor, 

amikor a megyei önkormányzatok választását közvetett formában szabályozta. A közvetett választás pedig 

szalonképtelenné tette a megyei testü leteket az önkormányzati politikai rendszerben, olyannyira, hogy még az 

Európai Önkormányzati Chartához való csatlakozásunk során is problémát jelentett. Paradox módon, az elektori 

gyűléseken bejuttatott képviselők, többnyire települési polgármesterek, alkotta testület összetétele több 

közvetlen területi, települési kapcsolatot volt képes közvetíteni, mint a későbbi „demokratikusabb” választási 

technika. A polgármesterek, „vidékiek” alkotta testületnek a települési önkormányzatok körében sokkal 

nagyobb népszerűsége volt, mint a jelenlegi pártalapú közgyűléseknek. A közvetett módon választott megyei 

testületek többnyire magukkal voltak elfoglalva, nem politizáltak, így valóban nem váltak politikai szereplőkké. 

Némi cinizmussal azt mondhatjuk, hogy a testületeknek éppen annyi politikai súlyuk volt, mint amennyi 

tényleges szerepet, feladatot szántak nekik. 

1994-ben módosítják a megyei önkormányzatok választási modelljét. A közvetlen választás bevezetése 

összefüggött a megyei önkormányzatok megerősítésének szándékával, de formáját, illetve következményeit 
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tekintve, meglehetősen ellentmondásosan sikerült. A választási technika szinte megcsúfolta a megyei 

önkormányzás, vagy a területiség lényegét. A falvakból és városokból álló mesterséges választókörzetekben 

állított listákon megválasztott képviselőknek területi kapcsolódása nincs, illetve legfeljebb a lakóhelye jelent 

valamiféle identitást. A környéki falvak városuktól való képviseleti szétválasztása pedig nyilvánvalóan nem 

csak szakmailag vitatható, hanem kifejezetten működési zavarok forrásává is válhatott (volna), amennyiben 

egyáltalán nincs garanciája, hogy a kistérségek, városi vonzáskörzetek összekapcsolódó érdekeit a képviseleti 

rendszer megszemélyesíti. Hogy nagyobb baj nem lett, csak annak „köszönhető”, hogy a megyei 

közgyűléseknek ritkán kellett olyan döntéseket hozniuk, amelyhez a megyén belüli területi érdekek markáns 

megjelenítésére szükség lett volna. A választási rendszer módosítása tehát nem a területi, nem a települési 

önkormányzati, hanem a pártérdekek „becsatornázását” szolgálta. A pártok voltak ugyanis elsősorban azok, 

amelyek képesek voltak a megyék egészét megjelenítő listák állítására. Az egy-egy térségben működő civil 

szervezetek listái aligha érhették el, hogy a megye különböző pontjain szavazzanak rájuk. Kétségtelen, hogy 

1998-ban már „politikusabbak” voltak a civilek (nem egyszer pártok segítségére is alapozva), s olyan szervezeti 

formákban igyekeztek a választásokon elindulni, amelyek megyei hálózatra építhettek (polgármesterek 

egyesülései, nyugdíjasok, nagycsaládosok, zöldek stb.). Kétségtelen, hogy a taktika bevált, s a harmadik 

önkormányzati ciklusban a civilek aránya sokat javult egyes közgyűléseknél a korábbi helyzethez képest. Ennek 

ellenére a modell lényege nem változott, a megyei közgyűlések elsősorban pártpolitikusokból állnak, s paradox 

módon jelentős részük ráadásul a megyeszékhely városban lakik, amely város „jogilag” nem kapott képviseletet. 

A megyei önkormányzatok politikai legitimációja tehát megerősödött, mi több, lényegesen erősebbé vált, mint 

amit a tényleges szerepkör indokolttá tenne. Az ambiciózus pártpolitikusok a megyei közgyűlési testületekben 

szembesültek az eszköztelenséggel, illetve a politikailag aligha kezelhető, inkább gondnokolási feladatokkal. 

Igazi feladat hiányában szinte érthető, hogy pótcselekvésként vagy teljes közömbösség, vagy túlfűtött 

személyeskedés vált jellemzővé a testületekben. A képviselői felelősség érvényesítése sem működőképes, 

hiszen a képviselők nem kötődnek konkrét térségekhez, legfeljebb pártjuk irányító szerepe jelent korlátot egyéni 

szerepvállalásukban. A kétségtelenül demoralizáló politikai súlytalanság miatt a döntéshozás terepe áttelepült az 

előkészítő apparátusokra, vagy megfordítva, esetenként hisztérikus testületi rögtönzések borítják fel a 

szakmailag kimódolt, politikailag lesimított előterjesztéseket. Természetesen a megyei közgyűlési demokrácia 

állapota tekintetében is vannak kivételek, de összességében az állapítható meg, hogy az igazi megyei politika a 

megyeházákon kívülre telepedett. 

A megyei szintű politika formálódásában egy újabb jelenségnek lehetünk tanúi, amit egy felülről motivált 

„korporatista” tendencia következtében előálló elitizálódásnak is nevezhetünk. A megyei közgyűléseket 

megkerülő hatalom illetve forrástelepítési gyakorlat egyre több olyan kollektív döntési grémiumot teremt, 

amelyekben a megyei, vagy települési szintű elit kap tagságot (közoktatás-fejlesztési alapítvány, munkaügyi 

tanács, védelmi bizottság, idegenforgalmi bizottság, területfejlesztési tanácsok). Ez a jelenség csak kiegészíti 

természetesen az elitképződés hagyományos, informális mechanizmusait, amelyek a pártok, érdekvédelmi 

szervezetek közvetítő tevékenysége révén különböző formális és informális együttműködések, gazdasági 

társasági felügyelő bizottságok, kamarai, alapítványi vezetőségek stb. keretében megjelennek. Ami ebből a 

folyamatból a megyei önkormányzatok számára érdekes, az a megyei közgyűlési elnökök egyre felértékelődő 

szerepe a megyei eliten belül. A megyei közgyűlés elnöke „hivatalból” tagja, résztvevője a legkülönbözőbb 

testületeknek, nyilvánvalóan feladata az lenne, hogy a megyei közgyűlést képviselje. Sokszor azonban még a 

közgyűlés formális delegálására sincs szükség, hiszen a jogszabály erejénél fogva kap az elnök tagságot. Ezért 

aztán a megyei közgyűlések lényegében egyáltalán nem befolyásolják elnöküket e szervezetekben való 

részvételt illetően. A megyei közgyűlési elnökök személyes politikai, hatalmi pozíció készlete tehát lényegesen 

erősebb, kiterjedtebb, mint azé a testületé, amelynek vezetését ellátják. A jelenség ellentmondása az is, hogy 

ráadásul az elnökök politikai legitimációja egyébként gyenge, s függésük a testülettől jelentős, hiszen közvetett 

választással nyerik megbízatásukat. 

Összességében tehát a megyei önkormányzatok politikai szerepe magában a megyei szintű politikában is 

gyenge. Ehhez képest az országos politikai jelentőségük némileg erősödött az utóbbi időszakban, egyrészt annak 

köszönhetően, hogy a megyei közgyűlési elnökök közül többen tagjai az országgyűlésnek, másrészt azért, mert a 

megyék szövetsége, mint érdekvédelmi szervezet némi befolyással rendelkezik a kormányzati munkára is. 

3. A megyei önkormányzatok eszközrendszerének 
általános jellemzői 

3.1. A pénzügyi források 
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Már a megyei önkormányzatok hatásköri helyzeténél is utaltunk arra, hogy a szegényes jogi felhatalmazás még 

szegényesebb eszközrendszerrel párosul, amelyből nyilvánvalóan legkitüntetettebb szerepe a pénzügyi 

forrásoknak van. 

Általában megállapítható, hogy a megyei önkormányzatok pénzügyi kondíciói, ugyanúgy, mint a legtöbb 

magyar önkormányzaté, folyamatosan romlanak, s eljutottak oda, hogy a megyék többsége jelentős mértékben 

deficites költségvetéssel rendelkezik. Ha ehhez hozzászámítjuk a megyék által fenntartott intézményrendszer, 

infrastruktúra felújításának, fejlesztésének elmaradását, akkor a helyzet még rosszabb. 

Az alulfinanszírozottság az évtized első felében még korrigálható volt a megyei tanácsoktól származó 

tartalékokkal, majd az önkormányzati vagyonok privatizációjával, de a tartalékokat mára gyakorlatilag 

kimerítették. A megyei önkormányzatok finanszírozásának speciális jellemzője, hogy talán még kevésbé 

kiszámítható, mint a települési önkormányzatoké, tekintettel arra, hogy kevesebb olyan feladatuk van, amelynek 

ellátása feladatmutatóhoz kötött támogatásból finanszírozódik, nagyon sok olyan kötelező feladatuk van, 

amelyhez nem kapcsolódik feladat-normatíva. A népességszám-arányos finanszírozás dominanciája viszont a 

kis népességű megyéket sújtja, holott feladataik jelentős része nem tehető függővé a népességszámtól. (Kovács 

M. 1996). A feladatok finanszíroása is ellentmondásos, az esetek túlnyomó többségénél a megyei 

önkormányzatok a normatívát jelentős mértékben kiegészíteni kényszerülnek. Különösen kritikus az 

egészségügyi intézmények finanszírozása, amely a megyei költségvetéseknek tekintélyes hányadát jelenti. Az 

OEP finanszírozás kezdetektől nem tartalmazza az amortizációs költségeket, illetve az egészségügyi fejlesztések 

fedezetét. Ez jórészt állami címzett támogatásokból történik, ami természeténél fogva előre nem kalkulálható, 

nem automatikus, s a megyék költségvetését terheli a saját erő finanszírozása (Pataki K. 1994). Speciális a 

megyei önkormányzatok helyzete abból a szempontból is, hogy vagyonuk egy jelentős része állami szervek 

ingyenes használati jogával terhelt (Forintos E. 1993). A megyei részvétellel működő gazdasági társaságok 

többsége nem bizonyult életképesnek, vagy legalább is, nem juttatta a megyei önkormányzatokat nyereséghez. 

A mozgástér szűkösségét eredményezi az is, hogy a megyék saját ellátó rendszerüket a megye települési 

önkormányzatainak mindenkori szerepvállalása, különösen a megyeszékhely által fenntartott intézményi 

kapacitások függvényében kénytelenek működtetni (Agg Z. 1996). Tudjuk azt is, hogy a megyék által 

működtetett intézmények általában drágábbak (Illés I. 1994), a települési önkormányzatok intézményátadási 

jogukkal akkor élnek előszeretettel, amikor az adott intézmény állami támogatása nem kedvező, vagy felújításra 

szorul, s amelyek működtetéséből eleve nem származik különösebb politikai népszerűség. A megyék által 

működtetett intézmények között magas arányban van olyan, ahol a gondozottak, a szolgáltatásokat igénybe 

vevők nem tudják megfizetni a térítési díjat, miközben a finanszírozási rendszer saját bevételekkel is számol a 

normatíva kialakításánál (László M. 1994). Egyetlen pozitív fejlemény az illetékbevételek növelése, amelyekre 

viszont a megyei ráhatás erősen közvetett. 

3.2. A megyei önkormányzatok vagyona 

A megyei önkormányzatok a vagyonuk összetétele, sorsa szempontjából is sajátos, lényegében hátrányosabb 

helyzetben vannak a többi önkormányzathoz képest. 1990-ben a többi önkormányzathoz hasonlóan örökölték 

intézményeik tulajdonjogát, illetve részben azokat a vállalkozásokat, amelyeket a rendszerváltás előtt a megyei 

tanácsok alapítottak (vízmű vállalatok, idegenforgalmi vállalkozások stb.). Az önkormányzati vagyonból a 

megyei önkormányzatok részesedése folyamatosan csökkent, de már induló helyzetben sem volt jelentős: 1991-

ben 18, 8%, 1994-ben már mindössze 8,6 % (Pitti Z-Varga S. 1995). Vélhetően az elhanyagolható arány miatti 

későbbi statisztikai adatközlések nem is tartalmazzák a megyei önkormányzatok vagyonát elkülönítve (KSH 

2001). A vagyon túlnyomó többsége jogilag vagy gyakorlatilag forgalomképtelen, vagy leg alább is a megyei 

önkormányzatok számára bevételt nem hoz, inkább a működtetés terhét, felelősségét jelentő elemből áll. A 

megyeszékhelyen lévő ingatlanok, székházak jelentős részét állami szervek ingyenes használati joga terheli, a 

megyék különböző, többnyire községi jogállású településein működő intézmények, mint épületek működtetése, 

fenntartása egyrészt a területi szétszórtság, másrészt az épületek jellege miatt (gondoljunk a kastélyokban 

elhelyezett gyermek és szociális intézményekre) aránytalanul nagy terhet ró a megyei költségvetésekre. A valódi 

vállalkozói vagyonból is lassan kikopnak a megyei önkormányzatok, amelynek során egy-egy évben esetleg 

sikerül jelentősebb bevételhez jutni a privatizáció nyomán, de a jövőre nézve tartalékul már nem lehet számolni 

vele. A megyei önkormányzatok egyébként nagyon sok gazdasági társaságban rendelkeznek tulajdonnal, de 

többnyire olyan vállalkozásokban, amelyek eleve nem járnak közvetlen pénzügyi haszonnal, hiszen olyan 

tevékenységet látnak el, amelyekben a tényleges vállalkozói tőke nem lát hasznot, működtetése azonban fontos 

az adott megye gazdasága számára (vásárszervezés, foglalkoztatási társaságok, tanácsadással, képzéssel 

foglalkozó társaságok). 
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3.3. A megyei önkormányzatok integráló, koordinációs 
eszközrendszere 

A megyei önkormányzatok, különösen amióta „területi” önkormányzatok, méltán tartanak igényt a területi 

integrációs szerepkörre, kérdés az, hogy ehhez rendelkeznek-e felhatalmazással illetve eszközökkel? 

Lényegében már a felhatalmazás léte is kérdéses, ha az önkormányzati törvény rendelkezéseit vesszük alapul. 

Az önkormányzati törvény ugyanis, annak ellenére, hogy deklarálja a területi önkormányzati jelzőt, alapvetően 

intézményműködtetési funkciókra korlátozza a megyei önkormányzati szerepvállalást. A feladatok, hatáskörök 

felsorolásánál a szakosított szociális szolgáltatások, az épített és természeti környezet védelmével, a „térségi” 

területrendezéssel, az idegenforgalom, a foglalkoztatás, szakképzés vonatkozásában említ a törvény 

összehangolást. Más törvényekben is megjelennek esetenként ilyen típusú felhatalmazások. A területfejlesztés 

esetén különösen érdekes a helyzet, mert az önkormányzati törvény a területfejlesztés összehangolására a 

megyei területfejlesztési tanácsot jelöli ki, míg a területfejlesztési törvény maga hatalmazza fel a megyei 

önkormányzatokat arra, hogy területileg összehangolják „saját” kötelezően ellátandó feladataikat a megyei 

gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal. Külön deklarálja a területfejlesztési törvény a 

megyék koordinációs szerepkörét a „települések felkérése alapján”, a településfejlesztésben. 

A logikailag zavaros, ellentmondásos alapszabályozás a gyakorlatban azért nem okoz zavart, mert ezek a 

felhatalmazások, elvárások tényleges eszközök nélkül egyébként sem sokat érnek, s nem is érvényesülnek. 

A tervezés tipikusan összehangoló, integráló szerepet jelent. Nálunk Magyarországon azonban a tervezés, mint 

közjogi tevékenység jogdogmatikailag lényegében teljesen kidolgozatlan, így a működőképessége eleve 

megkérdőjelezhető. A megyei önkormányzatok néhány ágazatban kaptak is tervezési jogosítványt: 

környezetvédelem, közoktatás, területrendezés. Egyik tervtípusnál sem biztosított azonban annak eljárási rendje, 

hogy a megyei környezetvédelmi, vagy közoktatási koncepció, terv valóban képes legyen integrálni az adott 

ágazatban tevékenykedő szereplők tevékenységét, még a települési önkormányzatokét sem. Egyik megyei terv 

végrehajtásához sem rendelkeznek a megyei önkormányzatok saját erőforrásokkal, sem a terv végrehajtása 

irányába másokat ösztönző lehetőségekkel. A tervezési kedv, hajlandóság tekintetében nagy eltérések 

tapasztalhatóak, van ahol mintegy húsz terv készült, van ahol mindösszesen három. Az elkészített tervek, 

stratégiák, koncepciók túlnyomó többsége ágazati típusú, jelentős részük területfejlesztési, infrastrukturális, de 

készülnek komplex tervek is, amelyek megpróbálják átfogni a megye gazdaságának, társadalmának, 

infrastruktúrájának egészét. Természetesen a tervek megvalósítása tekintetében szerényebbek az eredmények. 

De e dokumentumok haszna már az is, ha egyáltalán áttekintik egy-egy térség, ágazat, időszak történéseit, 

sajátosságait, s vállalkoznak jövőképek felvázolására. Biztonsággal állítható, hogy hamarosan kiderül a tervek 

haszna, amikor a hazai és uniós pályázati rendszerek csak is tervekbe, programokba ágyazott projekteket 

lesznek csak hajlandók finanszírozni. 

A megyei önkormányzatok elvileg néhány közpolitikai területen felhatalmazást kaptak a területi szintű 

koordinációra, anélkül, hogy ehhez akár elosztási, akár tervezési eszközök társultak volna. Ilyen terület az 

idegenforgalom, ahol a hatásköri törvény szerint a megyei önkormányzat hangolja össze – a kiemelt 

idegenforgalmi körzetek kivételével – az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel. A 

környezetvédelmi és a területfejlesztési törvény is megemlékezik a települési önkormányzatok ez irányú 

tevékenysége megyei összehangolásának, segítésének lehetőségéről. 

A megyei önkormányzatok bizonyos területeken szakmai összehangoló szerepre azzal tettek szert, hogy 

kötelesek a szakmai, módszertani feladatokat megyei szinten ellátni, ami gyakran ilyen profilú intézmények 

működtetésével történik: pl. közművelődés, közgyűjteményi terület, idősgondozás, közoktatás, 

gyermekvédelem. A fenntartott intézmények lényegében elsősorban szolgáltatásokkal, közvetlen materiális 

segítséggel, szakmai tanácsokkal, módszertani kiadványokkal látják el a települési önkormányzatokat. Arra 

azonban közvetlen lehetőségük nincs, hogy a „meggyőzésen, orientáción” túli eszközöket vegyenek igénybe a 

szakmai értékek védelmében. 

3.4. A megyei önkormányzati intézményrendszer 

Tulajdonképpen a valóságos eszközrendszert, illetve feladatrendszert alapul véve a megyei önkormányzati 

eszközök sorában a saját intézmények rendszerét kellett volna első helyen említeni. Az önkormányzati törvény 

maga is azt sugallja a megyei önkormányzatok rendeltetésének megfogalmazásakor, hogy elsőrendűen körzeti 

intézményeket fenntartó szervezetek. A megyei önkormányzatról a közvélemény is elsősorban úgy vélekedik, 
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mintha valami gigantikus gondnokság, „GAMESZ” lenne, amelynek az a feladata, hogy a törvényben számára 

előírt, vagy a települési önkormányzat által átadott közszolgáltatást nyújtó intézményeket üzemeltesse. 

Az intézmények üzemeltetése jelenti a megyei önkormányzatok legdominánsabb és egyben leghálátlanabb 

feladatát. A megyei közgyűlésektől kapott információkból kiderül, hogy az egy-egy megye által fenntartott 

intézmények száma 30-40 körül van, számuk ingadozó, de inkább növekvő, ahogy a települési önkormányzatok 

egyre gyakrabban kénytelenek intézményeiket átadni, többnyire a romló finanszírozási kondíciók miatt. Az 

intézmények megyei és települési önkormányzatok közötti mozgása némileg konszolidálódott 1994 óta, de 

nyugvópontra nyilvánvalóan nem jutott, miután folytonosan változnak a finanszírozási kondíciók. A települési 

önkormányzatok számára nyitva hagyott menekülési útvonal megtartása egyszerűbbnek látszik a kormányzat 

szemében, mint az intézményműködtetés és finanszírozás hosszabb távú stabilizálása. Az intézmények ágazati 

megoszlása tekintetében jelentős eltérések vannak az egyes megyék között, számban a legnépesebb csoport az 

oktatási intézményeké, közel a felét kitéve a fenntartott intézményeknek (itt tapasztalható a megyék és a 

települések között is a legnagyobb mozgás), míg költségvetési oldalról a legtekintélyesebb az egészségügy, (a 

megyei kórházak költségvetése esetenként a megyei költségvetés harmadát is kiteszi). 

A megyék által kötelezően fenntartandó illetve átveendő intézmények mellett ott vannak az önként vállalt 

feladatokat megvalósító intézmények széles körei a művészeti alkotótelepektől irodalmi folyóiratokon át a 

csillagvizsgálóig. Szinte minden megyei közgyűlés nekilátott az önként vállalt feladatok felülvizsgálatának, 

elsősorban finanszírozási problémáit enyhítendő. A szerény változások nem csak arra utalnak, hogy viszonylag 

jól működik a szervezeti, csoport vagy szakmai érdekérvényesítés, azaz gyakran sikeresen ellenállnak olyan 

intézmények, amelyek szolgáltatásait jó érdekérvényesítő csoportok veszik igénybe (például művészek), hanem 

arra is, hogy nehéz abban objektíve dönteni, mi a kötelező és az önként vállalt feladat. Az egyes ágazatok 

törvényi szabályozása nem elég pontos ahhoz, hogy mindig tudni lehessen, hogy egy-egy kötelező feladatnak mi 

is a szakmai tartalma, mennyiségi minimuma (például, hogy milyen nagyságrendű gyűjteményeket indokolt és 

szükséges fenntartani a múzeumokban, hogy miben merül ki a közművelődési szakmai szolgáltatások 

minimuma stb.). Az önként vállalt feladatok között pedig sokszor ott sorakoznak olyanok, amelyeket 

felszámolni nem egyszerűen hiba lenne, hanem bűn (drogambulanciáktól, a területfejlesztésen át a nemzetközi 

kapcsolatokig). 

A megyei intézményfenntartás fontos változási trendje, hogy a költségvetési intézményi formát felváltja a 

gazdasági társasági vagy alapítványi forma, ma már nem csak az önként vállalt feladatok körében, hanem 

például az egészségügyi, szociális ágazatban is. Meg kell jegyezni, hogy gyakran az önkormányzat azzal a céllal 

változtat a szervezeti formán, hogy „szabaduljon” a finanszírozás terheitől, és forrásokat vonjon be, amellett, 

hogy a rugalmasabb gazdálkodási szabályok mellett olcsóbb működési költségeket is remél. 

Az intézmények működtetésének egyik legnagyobb ellentmondása egyébként abban van, hogy a megyei 

önkormányzatok nincsenek abban a helyzetben, hogy egy-egy szolgáltatási területen valóságos irányító, 

politika-formáló hatást fejtsenek ki. A megyék által fenntartott intézmények szakmailag és területileg sem 

összekapcsolódó konglomerátumot képeznek, amelyekkel párhuzamosan hasonló funkciókat ellátó települési 

önkormányzati intézmények is vannak, anélkül, hogy világos munkamegosztás, szakmai együttműködés alakult 

volna ki közöttük. Sajnos a közszolgáltatások területi szintű koordinációjára vonatkozóan a kormányzati 

szándék sem mutatható ki a legtöbb területen, vagy ha szándék mutatkozik is, de eszközök, ösztönzők nem 

párosulnak hozzá. 

Az intézményfenntartás anyagi, személyi, infrastrukturális problémáival való szembesülés halogatása azonban 

túl sokáig nem használható taktika, hiszen nagyon sok területen az intézményeknek ezekben az években meg 

kell felelnie az akkreditációs feltételeknek. A gond súlyát jelzi, hogy szinte minden ágazatban az a jellemző, 

hogy az intézmények zöme ideiglenes akkreditációval működik, azaz nem felel meg a minimálisan 

meghatározott szakmai, személyi, infrastrukturális feltételeknek. Évek teltek el sajnos úgy, hogy a kormányzat 

egyik oldalon felállított egy követelményrendszert, a másik oldalon viszont nem foglalkozott a teljesítéshez 

szükséges fejlesztési igényekkel. Márpedig a megyei önkormányzatok, ugyanúgy, mint a települési 

önkormányzatok többsége, csak arra a fejlesztésre tudnak vállalkozni, amihez központi támogatás kapcsolódik. 

A beruházási, felújítási tevékenység a kiszámíthatatlan forrásrendszer miatt nem folyamatos, így a szakemberek, 

szervezetek kapacitásainak kihasználása is rapszodikus, újabb dimenzióból jelezve azt, hogy a megyék által 

ellátott feladatok és a szervezet között egyértelmű diszkrepancia van. 

4. A megyei önkormányzatok szervezeti, működési 
jellemzői 
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A megyei önkormányzatok szervezeti rendjének formálódása 

4.1. A testületi munka 

Mint köztudomású, a magyar önkormányzatok nagy szabadságot élveznek szervezeti, működési rendjük 

kialakításában. A megyei önkormányzatok összetételében jelentős változások történtek, a feladatrendszer is 

folyamatosan változott, így a szervezet stabilizálódására is kisebb volt a lehetőség. A választási rendszer 

megváltoztatása 1994-ben azzal járt, hogy a korábbi, inkább polgármesteri dominanciájú testületek erősen 

pártpolitikai összetételt kaptak, majd 1998-tól vált igazán jellemzővé, hogy a civil szerveződések is eséllyel 

állítottak listákat, újra hatást gyakorolva a testületek működési stílusára, értékrendjére (1. táblázat). 

1. táblázat A megyei listás választás eredményei megyénként 1994-ben és 1998-ban (%) 
 

Megyék 
Pártok 

mandátumainak 

aránya 1994 

Pártok 

mandátumainak 

aránya 1998 

Civil szervezetek 

mandátumainak 

aránya 1994 

Civil szervezetek 

mandátumainak 

aránya 1998 

Baranya 92,5 87,5 7,5 12,5 

Bács-Kiskun 93,5 93,5 6,5 6,5 

Békés 95,0 90,0 5,0 10,0 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 
94,9 88,0 5,1 12,0 

Csongrád 90,0 72,5 10,0 27,5 

Fejér 95,0 90,0 5,0 10,0 

Győr-Moson-Sopron 82,9 87,7 17,1 12,3 

Hajdú-Bihar 90,0 82,5 10,0 17,5 

Heves 90,0 85,0 10,0 15,0 

Jász-Nagykun-

Szolnok 
92,5 92,5 7,5 7,5 

Komárom-

Esztergom 
95,0 90,0 5,0 10,0 

Nógrád 95,5 95,0 5,0 5,0 

Pest 92,5 91,3 7,5 8,7 

Somogy 75,0 72,5 25,0 27,5 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 
87,5 92,8 12,5 8,0 

Tolna 97,6 90,2 2,4 9,8 

Vas 100,0 85,0 - 15,0 

Veszprém 97,5 95,0 2,5 5,0 

Zala 95,0 67,5 5,0 32,5 

Forrás: Önkormányzati választások 1994. MTA Politikai Tudományok Intézete, 1996. 523–530. o. 

Internet Önkormányzati általános választások: www.valasztas.hu/onkdin/mered02.htm, 1998 

A megyei önkormányzatok, a többi önkormányzathoz hasonlóan, a plénum túlsúlyával működnek. Noha 

megindult a bizottságokra való hatáskör-átruházás folyamata, még is a legtöbb döntést a közgyűlések maguk 

hozzák, köztük sok olyat, amelyekkel a bizottságok is megbirkóznának. Ennek köszönhetően évente általában 

10 ülést tartanak, ülésenként átlagosan 15-20 napirendet tárgyalnak, s évente átlag 150 döntés értékű határozatot 

hoznak. A napirendekkel túlzsúfolt közgyűlési üléseken változó az aktivitás. Az alternatíva, a mozgástér hiánya 

miatt, gyakran éppen azokat a döntéseket hozzák meg a legkevesebb vitával, amelyek a megye szempontjából a 

legfontosabbak. 

A megyei közgyűlések tevékenységének nyilvánossága különböző módon érvényesül, jelentősen függ attól, 

hogy az adott önkormányzat milyen fontosnak tartja a kommunikációt, szervezi-e tudatosan a PR tevékenységet, 

http://www.valasztas.hu/onkdin/mered02.htm
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s foglalkozik-e olyan kérdésekkel, amelyek a szélesebb közvélemény számára érdekesek lehetnek. Az a 

tapasztalat, hogy a közgyűléseken való részvétel a testületi tagokon és a hivatali dolgozókon kívül az 

intézményvezetőkre, s néhány dekoncentrált szerv képviselőjére szűkül. Még azok a szervezetek sem élnek a 

tanácskozási jogú részvételi jogukkal, amelyeket a megyei önkormányzati SZMSZ-ekben ezzel felruháztak. 

Általában nem jellemző a civil szféra vagy éppen az országgyűlési képviselők jelenléte. A közmeghallgatások 

egy kis rászervezéssel, érdekesebb témával évente kötelező jelleggel lebonyolódnak, de azt nehéz lenne állítani, 

hogy a megyei közgyűlések testületi munkáját túlságosan nagy érdeklődés övezné. Meg kell jegyezni, hogy 

ugyanakkor vannak olyan megyei illetékességű szervezetek, amelyek a megyei önkormányzati üléseket 

„használják” saját nyilvánosságuk megteremtése érdekében, amikor tájékoztatókat adnak saját 

tevékenységükről, vagy konkrét szakmai kérdésekben szakvéleményeket ismertetnek (rendőrség, dekoncentrált 

szervek). 

Természetesen a közgyűlési munka társadalmi beágyazottsága nem attól függ elsősorban, hogy a testületi 

üléseken hányan vesznek részt. Kétségtelen, hogy a megyék igyekeznek tájékoztatni a közvéleményt a 

munkájukról, s a bizottsági üléseken, egyéb fórumokon szerteágazó kapcsolatok épültek ki a megyei 

szereplőkkel, önkormányzatokkal, civil szerveződésekkel, közigazgatási szervekkel, a fontosabb gazdasági 

szereplőkkel. Hozzá kell tenni azt, hogy ezek a kapcsolatok sok esetben a megyei tisztségviselőkre 

korlátozódnak, sokszor protokolláris formalitásokban merülnek ki. 

A bizottsági szerkezet ciklusonként és megyénként is változó, a bizottságok számanövekvő, különösen, ha a 

tanácsnokok számát is figyelembe vesszük. A bizottságok száma 7-14 között van, mellettük további 1-7 

tanácsnok is tevékenykedik, bizottsági hatáskörbe nem tartozó területeken. Szinte valamennyi megyei 

önkormányzati testület frakciókba szerveződik, számuk ugyancsak különböző módon alakul 3-7 között, mint 

ahogy a bizottságok létszáma is (előfordul 15-19 fős bizottsági méret is!). Vannak olyan frakciók, amelyek több 

pártot foglalnak magukba, és természetesen szép számmal működnekmár nem párt, hanem civil frakciók is. 

Szinte valamennyi megyei közgyűlés törekszik arra, hogy a bizottsági vezetők, frakcióvezetők, tanácsnokok 

köréből előzetes egyeztető fórumokat működtessen, ezeknek egy része formálisan is megjelenik a szervezeti-

működési szabályzatokban. Érdekes, bár ritka, hogy a képviselők területi csoportokat alkotnak, ami jelzi, hogy a 

rendkívül rossz, területi szempontokra érzéketlen választási szisztéma ellenére a képviselők területi identitása 

létezik, s keresik ennek megnyilvánulási lehetőségeit. A lokálpatriotizmus azonban egyelőre a pártokhoz való 

kötődéssel szemben gyengébben érvényesülő integráló elem. 

4.2. A hivatal 

A megyei önkormányzatok egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben, hiszen, mintemlítettük, a közgyűlések 

összetétele, szerepfelfogása, feladatköre meglehetősen hektikusan változik, kitéve ezzel magát a hivatalt is az 

instabilitásnak. Tény az, hogy a hivatali létszám folyamatosan apadóban van (amit egyébként formailag pótol az 

időközben a megyékhez került illetékhivatalok létszáma), miközben a főjegyző hatáskörébe került feladatok 

miatt ez nem lenne indokolt. A képviselő testület azonban, egyrészt a költségvetési helyzet, másrészt az 

intézmények mostoha ellátottsága, harmadrészt a valóban nem nagy volumenű önkormányzati feladatterhelésre 

hivatkozva, gyakori céltáblájául választja a hivatalt, s létszámleépítésekkel igyekszik elszántságát demonstrálni. 

Az egyes önkormányzati hivatalok mérete közötti különbségek (170-80 fő között) gyakran nehezen 

értelmezhetők pusztán az abszolút számok alapján. Kétségtelen, hogy némi összefüggés mutatkozik a megye 

lélekszámával (holott a feladatok száma, terhe nem feltétlenül a lakosságszám függvénye egy olyan hivatalban, 

ahol közvetlen lakossági ügyintézés nincs), de jelentős különbségeket produkálhatnak olyan megoldások, 

amikor az adminisztratív, vagy gondnoksági létszám kívül kerül a hivatalon, vagy ha további feladatokat 

megbízási szerződés formájában oldanak meg stb. A belső hivatali szerkezet, munkamegosztás, technikai 

színvonal, az ügyintézés korszerűsége és hatékonysága végképp nem összehasonlítható, vagy legalább is 

alaposabb elemzéseket és részletesebb információkat igényelne. Az a tény, hogy vannak már önkormányzati 

hivatalok, ahol elkészültek az ISO minősítések, arra utal, hogy egyre inkább tért hódít a hatékonyság, 

szakmaiság szempontja, amely az uniós csatlakozáshoz közeledve mindenképpen örvendetes, de természetesen 

a belső szükségletek, igényszint alapján is elvárandó. 

A hivatalok személyi állományára jellemző a fluktuáció, különösen az első ciklusokban erőteljes mértékben, 

amikor a megyék jövője tekintetében a bizonytalanság talán a legerősebben érvényesült. Ekkortájt még nagy 

mozgás volt a területi igazgatásban, tehát volt esély másutt elhelyezkedni. A szervezeti bizonytalanság, a 

kreativitás lehetőségénekkorlátozottsága, a magánszektorhoz képest még mindig alacsonyabb bérek is 

hozzájárultak ahhoz, hogy a megyei közgyűlési hivatalok személyi állománya némileg kontraszelektálódik. 

Különösen az új kihívások, a nyelvtudás, a számítástechnikai ismeretek, európai uniós ismeretek tekintetében 
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még nagyon nagy hiányok vannak, amelyek törlesztéshez még éppen csak nekikezdtek a megyék, mentségükre 

mondva, túl sok kormányzati ösztönzést és támogatást sem kaptak ehhez. 

Összességében az önkormányzati szervezetrendszer tekintetében az állapítható meg, hogy a megyei 

önkormányzati funkciókhoz, hatáskörökhöz képest a megyei közgyűlési testületek terhelése lényegesen 

alacsonyabb, mint egy hasonló nagyságrendű megyei jogú városé, a kapacitások tehát kihasználatlanok. A 

széleskörű, sokszínű feladatrendszer azonban a méretek jelentős csökkentését sem teszi lehetővé. A szervezeten 

belüli munkamegosztás nem optimális, a bizottságok és plénum közötti hatáskör megosztásban a plénum van 

fölényben. A hivatal a testületi munka kiszolgálásán túl csekély saját feladattal, mozgástérrel rendelkezik, ami 

mennyiségi és minőségi fejlesztésének egyaránt akadálya. 

4.3. A megyei önkormányzatok működésének főbb sajátosságai 

A megyei önkormányzatok a tényleges hatásköri felhatalmazás, a szűkös pénzügyi korlátok ellenére rendkívül 

fontos integráló, kormányzati, hiánypótló szerepet töltenek be területi szinten. A „lebegő” megyék nélkül a 

területi közigazgatás, a területi kormányzás lényegesen rosszabb állapotban lenne. 

A megyei önkormányzatok hatásköri felhatalmazás, illetve kötelező feladat meghatározás nélkül is vállalkoztak 

számtalan olyan feladatra, amelyek szükségessége, indokoltsága aligha vitatható. Az ún. önként vállalt feladatok 

felsorolása szinte lehetetlen, de még az osztályozása is. Az egyik terület azoknak az intézményeknek a 

működtetése, amelyek nem tartoznak a megyei, sőt sokszor semmilyen önkormányzati feladatkörbe, s amelyek 

újonnan jelentkező igényekre, szükségletekre igyekeznek reagálni (drogfogyasztás, kisebbségi problémák, 

foglalkoztatáspolitikai profil, művészeti, közművelődési funkciók stb.). Az önként vállalt feladatkörök másik 

csoportja a megyei gazdaságfejlesztéshez, területfejlesztéshez kapcsolódik. Gyakran vállalkoznak tervek, 

pályázatok elkészítésére, pályázatokban való részvételre, több (közel a fele) megyei önkormányzat saját hivatala 

látja el a megyei területfejlesztési tanács melletti munkaszervezeti teendőket. 

A megyei önkormányzatok lényegi működési elve a kapcsolatok építése, az integráló szerep, amelyet 

leggyakrabban informálisan működtetnek, de gyakori a formalizált együttműködés. A tudatosan kiépített 

kapcsolatrendszerek egyik legfontosabb partnerei a települési önkormányzatok. Vannak megyék, ahol a 

településekkel való kapcsolatokat társulási formába terelték. Vannak megyék, amelyek a területi 

államigazgatással (beleértve a rendőrséget is), minisztériumokkal is együttműködési megállapodás formájában 

tartják a kapcsolatot, gyakori partnerek még a gazdasági kamarák, megyei léptékű civil szervezetek, kisebbségi 

szervezetek, egyházak, fontosabb intézmények, pl. egyetemek, felsőoktatási intézmények. Viszonylag kevés 

együttműködési megállapodás, társulás jött létre a megyeszékhellyel való kapcsolatok ápolására. A két 

önkormányzat típus túlságosan nem akarja szorosra fűzni a szálakat. A megyék által megküldött dokumentumok 

arról tanúskodnak, hogy előfordul már megyék közötti együttműködési megállapodás is, elsősorban nemzetközi 

kapcsolatok, programok, vagy területfejlesztési tevékenység összehangolására. Érdekes kezdeményezéseknek 

tűnnek a megyék egy része által felállított különböző egyeztetési fórumok, érdekegyeztető tanácsok, például a 

kisebbségekkel, civil szervezetekkel, egyes szakmai csoportokkal való együttműködések érdekében. 

Összességében a megyék kapcsolatrendszere még akkor is rendkívül fontosnak ér tékelhető, ha nem mindig 

eredményeznek kézzelfogható eredményeket. A megyékhez kötődő különböző konzultációk, egyeztető 

fórumok, együttműködések éppen azt jelzik, hogy a megyei és települési, sőt más megyei szereplőknek 

szüksége van valamiféle integráló erőre, keretre, hogy nem szűnt meg a megyei identitás, hogy a területi szintű 

integráció olyan igény, amely gazda nélkül kielégítetlen maradna. 

Az önként vállalt feladatok egyik fontos területe a nemzetközi kapcsolatok ápolása, amely a kisebb települési 

önkormányzatokhoz képest lényegesen több forrást, energiát köt le a megyék működésében. A megyei 

önkormányzatok nemzetközi szerepvállalása is egyre szorosabban kötődik térségfejlesztési feladatokhoz, de a 

nemzetközi kapcsolatok tartalma és formája rendkívül széleskörű. Különösen az utóbbi években vált széles 

körben jellemzővé a határmenti kapcsolatok ápolása illetve az euroregionális együttműködés. A megyék 

többsége saját kapcsolatrendszerét arra is felhasználja, hogy települései számára külföldi partnereket keressen, 

közvetítsen. Kétségtelen tény, hogy az utóbbi időben a nyugat-európai régiók által kezdeményezett 

együttműködések volumenükben, jellegükben meghaladják a megyék léptékét. A hazai gyakorlat még nem talált 

működőképes modellt ennek a helyzetnek a kezelésére. A regionális fejlesztési tanácsok, és azok ügynökségei 

esetenként magukhoz vonják e programok vezénylését, de tartósan aligha képzelhető el, hogy választott testületi 

döntések nélkül történjenek lényeges nemzetközi projektek, együttműködések. 

A széleskörű kapcsolatrendszer, és szerepvállalás ellenére a megyei önkormányzatok jelenléte a megyében nem 

tekinthető dominánsnak, presztízsük, ismertségük nem sokat javult az elmúlt évtizedben. A megyei 

tisztségviselők, az aktívabb pártpolitikusok, a hivatal szakmai vezetői, a fontosabb módszertani, szakmai 
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szolgáltató intézmények vezetői részei a megyei elitnek, de a megyei közgyűlések, mint testületek nem 

generálnak, és nem is integrálnak stratégiai folyamatokat. A megyéknek protokolláris értelemben van vezetője, 

gazdája, ténylegesen azonban nincs, a szálak nem futnak össze, az érdekek megyei szinten csak esetlegesen 

artikulálódnak, az információk nem összegeződnek. A „sikerek, eredmények” hiánya, az eszköztelenség tudata a 

megyei közgyűlések politikusai és hivatalnokai, intézményi vezetői körében kétségtelenül fásultságot, a 

kezdeménye zőkészség tompulását idézi elő. Ez a mentális „leépülés” azért veszélyes, mert a tényleges 

szerepvállalás leépüléséhez vezethet, a megyék egyre inkább csak válaszolnak a kihívásokra, és egyre kevésbé 

indítanak el folyamatokat, intézkedéseket. A tartós defenzív magatartás a kapcsolatok elsorvadásához, 

perifériára kerüléshez vezet. 

5. Összegzés, következtetések 

A megyei önkormányzatok minden erőfeszítésük ellenére nem tudták betölteni a térbeli integrációs szerepkört, 

nem váltak a megyék információs, érdekartikulációs, stratégiaformáló központjaivá, nélkülük azonban még 

rosszabb lett volna a helyzet. 

A megyei önkormányzatok szervezeti környezete, a kiüresített hatalmi mező azonban feltöltődik más 

intézményekkel, szereplőkkel, az erősödő és terjeszkedő államigazgatással, a korporatív típusú testületekkel, 

intézményekkel. A közöttük lévő kapcsolatok azonban egyáltalán nem képeznek pozitív értelemben vett 

hálózatot. A formálódó megyei, regionális hatalmi elit vákuumban van, szervezeti, társadalmi beágyazottsága 

rendkívül gyenge. A megyei szintű szolgáltatási, igazgatási, területfejlesztési és társadalmi intézményrendszer 

laza konglomerátum, sem kapacitásai, sem térbeli struktúrája nem optimális a koordináció, a megyei policy-k, 

az együttműködés hiánya miatt. 

A megyék gyengesége összességében nem „csak” a megyéken belüli közösségi szektor működésének 

hatékonyságát rontja, nem csak a megyei identitás, kohézió szerepét halványítja, hanem nyilvánvalóan 

hozzájárul az ország kormányzásának diszfunkcióihoz is. Az Európai Unióban formálódó többszintű 

kormányzás modellje horizontális struktúrákban, hálózatokban, partnerségben, erős decentralizációban testesül 

meg. Ehhez a modellhez a hazai centralizált, vertikális szemléletű és struktúrájú, bürokratikus közigazgatási 

kultúrájú állam nem illeszkedik. A középszintű kormányzással kapcsolatos radikális reformlépések sokáig már 

nem halogathatóak. 
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7. fejezet - „Civil a politikai pályán” 

Önkormányzatiságunk első évtizedének egyik sajátossága 

Brachinger Tamás 

1. A nonprofit szervezetek politológiai szempontú 
tipizálása 

A nonprofit szektor természetének megértése interdiszciplináris megközelítést igényel, mert akkor lesz 

megbízható ismeretünk arról, ha figyelembe vesszük a szociológia, a közgazdaságtudomány, a 

politikatudomány és a jogtudomány ideáltípusait. Ebben az írásban arra teszek kísérletet, hogy a nonprofit 

szervezetek egy meghatározott körének magatartásával foglalkozzam, ezért a politológiai osztályozásra 

szorítkozom. A nonprofit szervezetek megértéséhez szükséges szempontokat a Hívjuk talán nonprofitnak? című 

kötetben találjuk. (Kuti, 1998) 

A könnyebb eligazodás érdekében, most, felhasználok egy mértékadó tipizálást, majd ismertetem saját 

kategóriarendszeremet is. 

Irányadónak tekintem James Douglas egyik tanulmányát (Douglas, 1987), amely a politikatudomány 

aspektusából magyarázza a nonprofit szervezetek természetét. A nyolcvanas években született írás jellemzően 

az angolszász viszonyok magyarázatára alkalmas. Másfél évtizeddel később, Magyarországon, szintén 

kialakultak azok a lényegi különbségek a nonprofit szervezetek között, amelyek leírhatók a douglas-i 

kategóriákkal: 

1. Közhasznú nonprofit szervezetek 

2. Önhasznú szervezetek 

3. Politikai nonprofit szervezetek 

A három osztályba besorolható szervezetek tömege jelent meg hazánkban, a kilencvenes években. A közjavak 

előállítása szempontjából ideális szervezettípus kétségtelenül az első kategóriába tartozó szervezeteket jelöli. A 

törvényalkotó az 1997-ben (Nonprofit tv. 1997) rendezte az állam viszonyát az akkor már „jól látható” harmadik 

szektorral. A legfontosabb eleme a jogszabálynak az, hogy megalkották a Douglas által is használt 

közhasznúsági kategóriát és ezzel a jogi aktussal differenciálódott a nonprofit szervezetek megítélésének 

lehetősége. 

A második csoportot az önhasznúság (kölcsönös hasznúság) elvén működő szervezetek alkotják. A 

Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek jelentős részét ehhez a körhöz számoljuk, még akkor is, ha de 

jure megkapták az illetékes bíróságoktól – az első kategóriára jellemző – közhasznúsági minősítést. A minősítés 

megszerzése az eddigi tapasztalatok alapján formális, mivel a bíróságok nincsenek olyan helyzetben, hogy a 

formajogi vizsgálódáson túl, a tevékenység tartalmát is megítélhetnék. Az önhasznú szervezetek – amelyek a 

javakat kollektíven biztosítják tagjaik számára (Douglas, 1987) – kevéssé altruisták, de társadalmi értelemben 

hasznosak, hiszen a társadalmi integráció, a társadalmi stabilitás intézményei. Alapvető emberi szükségletek 

kielégítésére vállalkoznak, mivel az ember „társas lény”. A politikai szervezetek is önhasznú szervezetek 

(partikularizmus jellemzi azokat is), funkcionális értelemben mégis elkülönítendők, hiszen az önhasznú 

szervezetek jellemzően a sport, a szabadidő, a rekreáció területén alakulnak ki. A politikai nonprofit szervezetek 

ezért önálló ismérvekkel leírható osztályt alkotnak, amelynek karakterisztikus csoportját jelentik a politikai 

pártok. A pártok elkülönítése jogi értelemben, hazánkban is megtörtént. (Párttörvény, 1989). 

A többi szervezet esetében a politikai tevékenység: 

1. genezisében manifesztálódott (pl. alapdokumentumokban), de mégsem esik a párttörvény hatálya alá (pl. 

MKDSZ, LIFT, Kisgazda Polgári Egyesület, Fidelitas), 

2. vagy nagyfokú látencia tapasztalható. 
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Az első helyre sorolt szervezetek direkt módon politizálnak, azt deklaráltan teszik, országosan és helyi szinten 

egyaránt. A második helyen az indirekt módon politizáló szervezetekkel számolhatunk, amelyek önképüket 

tekintve depolitizáltak (pl. városvédők, baráti körök) és jellemzően lokálisan, térségekben működnek. 

Előfeltevésem szerint a nonprofit szervezetek vizsgálni kívánt köre sokszor került szerepkonfliktusokba azáltal, 

hogy a politika játékterére lépett. Idővel szembesülnie kellett azzal, hogy „civil a pályán”. Az első választási 

ciklusban nem okozott különösebb nehézséget együtt tanulni az önkormányzatiságot, a közéleti magatartás 

szabályait a nagypolitika szereplőinek helyi megtestesüléseivel. A „pártüzemek” (Weber, 1970) kialakulása; a 

szervezettség növekedése, a politika professzionalizálódása és a pártok bürokratizálódása azonban behozhatatlan 

előnyhöz juttatta a politikai pártokat a helyi politikai versenyben is. 

A példában szereplő szerveződések egy tanulási folyamat eredményeképpen módosítottak magatartásukon a 

választási ciklusok múlásával. Egy részük kitartott a helyi (területi) hatalomban való direkt részvétel politikája 

mellett, és ún. kriptopártként működik (Csefkó, 2002). A másik kör jóval perspektivikusabbnak tűnő döntést 

hozott, mivel szerepmódosításokkal megtalálta a helyét. Az utóbbi esetben annak felismeréséről van szó, hogy a 

helyi politikai versengés (local politics) erőltetése helyett, a közvetlen (részvételi) demokrácia számtalan 

formáját alakítják ki, amelyek a helyi társadalom minősége szempontjából legalább olyan fontosak. 

2. A helyi társadalom adekvát értelmezése 

A helyi társadalom a kontextusa, értelmezési tartománya a legtöbb civil szervezet működésének, hatást kifejtő 

tevékenységének, így az önkormányzati munkában való részvételnek is. 

A helyi társadalom vonatkozásában, elsősorban annak autochton jellegét hangsúlyozzuk. (Bőhm, 1996) Az 

önkormányzatiság és a demokratikus intézményrendszer kialakulása ezt a szemléletet erősítette. A 

rendszerváltás előtti helyi társadalom-kutatásoknak a helyi közösségek hiátusával kellett szembesülniük, mivel 

hiányoztak a szükséges feltételek, a demokratikus társadalmi környezet és a helyi hatalom. A politikai átmenet, 

a társadalmi változások és az ezt követő szabályozási dömping, megváltoztatta a kutatások bázisát. A helyi 

társadalom létezésének a feltételeit az alábbi idézetekkel kívánom magyarázni: „… a helyi társadalom nem 

egyszerűen leképezi a társadalom szerkezetét, hanem másképp szerveződik, azaz benne az autochton 

strukturálódás folyamatait találjuk meg….” (Bőhm,1996). Pál Lászlónál: „…helyi társadalomról akkor 

beszélünk, amikor egy település lakónépessége rétegszerkezetében a társadalom egészére jellemző 

munkamegosztási viszonyok a helyi adottságok által módosítottan jelennek meg és a lakópolgárok 

magatartásában az integrációra (…), valamint a … részvételre (…) utaló viselkedés módok … 

megkülönböztetett módon fejeződnek ki…”, „…a lokális közösség…rendelkezik az elkülönült politikai 

részvétel, érdekérvényesítés esélyével…” (Pálné, 1990) 

Az idézett definíciókban fontos fogalmakat vezettünk be, úgymint autochton, lakópolgár, elkülönült politikai 

részvétel. 

Az említett fogalmak megcáfolni, nem pedig igazolni látszanak előfeltevésemet. Az autochton struktúrák 

kialakulása a helyi közösségek életében megengedi az elkülönült politikai részvételt, az öntudatos lakópolgárok 

maguk veszik a kezükbe sorsuk irányítását, például direkt politikai szerepvállalással, azaz a helyi hatalom 

megragadásával. Mi ez, ha nem a totális önkormányzatiság modellje? (kiemelés tőlem) Ezzel a megállapítással 

nem kívánok vitába szállni, annál is inkább, mivel az előbb ismertetett gondolatokból fűztem össze. 

Megjegyzem: ez a modell csak egy ideáltipikus helyzet leírására alkalmas, amelynek csupán bizonyos feltételei 

adottak hazánkban és ezért nem gondolom, hogy előfeltevésemmel ütközne. 

Több mint egy évtizede adott a jogi feltételrendszer (önkormányzati törvény, egyesülési törvény. 1990-1989). 

Bővülni látszanak a helyi gazdaságpolitika autonómiájához szükséges saját források is, ami szintén 

törvényalkotási feladat. Ami hiányzik, az a mentális felkészültség. 

3. Hol voltak a citizenek? 

Gyakran hivatkozunk a demokrácia deficitjére, amikor sikertelen egy népi kezdeményezés, egy a helyi közösség 

integrációjára irányuló akció. A demokratikus intézményrendszer kialakulása szükséges, de nem elégséges 

feltétele a plurális társadalom fejlődésének. (Kéri, 1997, kiemelés tőlem). Ez a tétel, makrotársadalmi szinten 

már az első szabad választások után igazolódott. Kiderült, hogy a többpártrendszer, a képviseleti demokrácia 

önmagában nem oldja meg a társadalmi problémákat. Igazolható ez a tapasztalat lokálisan is, amikor kiderül, 

hogy a helyi közhatalomban való részvétel, képviselet csak egyik és nem mindig a leghatékonyabb útja az 



 „Civil a politikai pályán”  

 87  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

érdekérvényesítésnek! Fontos, hogy a közvetett (képviseleti) demokrácia mellett, hangsúlyozzuk a közvetlen 

(részvételi) demokrácia fontosságát. A közvetlen demokrácia alapvetően lokálisan érvényesíthető, nagyon 

változatos formákban; népi kezdeményezések, lakossági akciók, konkrét probléma megoldására létrehozott ad-

hoc közösségekkel vagy tartós társulásokkal, amelyek célja a nyomásgyakorlás vagy éppen a partnerség 

keresése a helyi közhatalommal, illetve a helyi gazdasági élet szereplőivel. Annál hatékonyabb ugyanis a helyi 

közösség, minél szervezettebb és (ön)tudatosabb. A tartós társulások irányába ható mechanizmusok léptek 

működésbe a ‟80-as, ‟90-es évek fordulóján, aminek a következménye napjainkban 60 ezer civil szervezet. 

(KSH) Abban minden elemző egyet szokott érteni, hogy nagyon félrevezető a legtöbb statisztika, a 

nyilvántartási rendszer sem naprakész. De még egy óvatosabb számítás esetén is megállapíthatjuk, hogy az 

előző évtized az extenzív fejlődés szakasza, mert kialakult a nonprofit szektor. A nonprofit szervezetek jelentős 

része lokálisan működő, az adott településhez, annak lakosságához erősen kötődő formáció. 

Lázár János, a Fidesz politikusa a Fidelitas rendezvényén 

 

Forrás: Fidelitas 

A részvételi demokrácia érvényesüléséhez pedig, ilyen szerveződésekre van (lesz) szükség, mert ez 

kondicionálja a helyi társadalmat, ez biztosítja a helyi hatalom ellenőrzését, a helyi források elosztását. Akkor 

miért nem működött idáig hatékonyan ez a struktúra? Miért volt jellemző a ‟90-es években a civilpártosodás „jól 

bevált” diszfunkcionalitása? (Bőhm, 1999) 

Ahogy arra utaltam, a mentális felkészültség hiányában látom a „valódi” részvétel hiányát. A tanácsrendszer 

hagyatéka, a megelőző évtizedek politikai szocializációja, a szervilizmus makacs jelenléte vagy újabban a 

lokális perspektívák hiánya, mind lassíthatják az egyének bekapcsolódását a helyi társadalom kereteibe. Ezért 

fontos a bakonybéli „Szem mozgalom”, a bajai „Népünnepély” vagy a sikeres népi kezdeményezések 

hulladékégetők, „sanda” beruházások, önkormányzati „telekspekulációk” ügyében. A citizenné válás inkább 

evolúció, a „lakópolgárosodás” társas tanulási folyamat, amely a megfelelő cselekvési, viselkedési, 

kommunikációs minták elsajátítását jelenti, az azokat helyet tesítő nagypolitikától ellesett magatartás 

meghaladása érdekében. A citizen vagy hazai viszonyainkban a lakópolgár, a civil társadalom szubjektív 

garanciája, a formához ez adja a tartalmat. A nonprofit szektor intenzív fejlődési szakaszának, tehát a jövőnek – 

és talán kicsit már a jelennek – az alapfeltétele. 

Érdemes megjegyezni, hogy a polgárosodás egy korábbi – két világháború közötti – periódusában, amikor addig 

soha nem látott számban alakultak az egyesületek, Móricz Zsigmond a következő megjegyzést írja a kor 

margójára: „Egyesület ezekben az alföldi nagy városokban van száz, százhatvan is. De az egyesület azt jelenti, 

hogy annyi elnök, annyi titkár, annyi alapszabály. Nincs baj se az elnökökkel, se a titkárokkal, se az 
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alapszabályokkal: csak a tagokkal van a baj. A tagok ott laknak a…kerítések mögött, és soha senki se 

gyűlésekre el nem megy, se tagdíjat nem fizet.”(Brachinger, 2000) 

A helyi társadalom alakításában és strukturálásában tehát komoly szerepet vállalhatnak a civil szervezetek. 

Ennek fokmérői a következők: 

1. Mekkora a befolyásuk a helyi közhatalomra, egyúttal a döntésekre? 

2. Milyen minőséget képviselnek a partnerség különböző intézményei az önkormányzatokkal kialakított 

kapcsolataikban? 

Az első esetben a mandátumok, a tisztségviselői-, külső bizottsági helyek, az önkormányzat szervezeti 

szabályzata (pl. állandó meghívottak köre) utalhat közvetlenül az adott szervezetek súlyára, de nem tudjuk 

megállapítani, hogy a nyilvánosságon kívüli csatornákon mekkora az egyes szervezetek látens befolyása, főleg, 

ha nem rendelkeznek a felsorolt képviselő-testületi reprezentációs formák valamelyikével. A második elem 

kevésbé rejtett, hiszen szerződéses kapcsolatokban, feladatok átvállalásában, illetve finanszírozásában ölt testet. 

Ez utóbbi egyébként értelmezhető úgy is, mint a helyi közpolitikában (local policy) való szerepvállalás. 

Ezeket a viszonyokat árnyalja tovább – de meg is tévesztheti a szemlélődőt – az önkormányzatok közvetlen 

részvétele a nonprofit szervezetek alapításában. Az 1993 évi XCII. törvény a Polgári Törvénykönyv egyes 

rendelkezéseinek a módosításáról bevezeti a közhasznú társaság jogformáját, amely kimondottan népszerű lett 

az önkormányzatok körében. Ennek oka az, hogy a nem kötelező, de a kötelező feladatok ellátásának területén 

is, alkalom adódott a költségvetési intézményhálózat leépítésére, a tapasztalatok alapján elmondható, hogy 

elsősorban gazdaságossági és nem szakmai indokok alapján. A kht-k mellett a másik „bevált” jogforma a 

közalapítvány. Az önkormányzatok alapítványtevésének jellemző motívuma a források bővítésének szándéka, 

fontosnak ítélt, de költségvetéssel nem finanszírozható célok megvalósítására. Az önkormányzatok által 

fenntartott intézmények – hasonló megfontolásból - tömegével hozták létre a maguk alapítványait az elmúlt 

években. Az említett szervezetek létrehozását, többségében, a gazdasági kényszer vagy a javak szűkössége 

okozza a településeken. Az előző évtizedben például a közművelődési intézmények közhasznú társaságokban 

történő üzemeltetése sem vált univerzális gyakorlattá, legfeljebb egy-egy településen a helyi sajátosságok 

igazolták időtállóságukat. Többségében a szakmai munka feltételei nemhogy javultak, hanem romlottak és 

egyértelműen a gazdaságosság vált az egyetlen döntő szemponttá. A címadásban szereplő „civil a pályán” állítás 

kifordításával azt mondhatnánk, hogy az önkormányzatok látványos akciókkal léptek a magánszektorba, ahol 

sokszor olyan esetle nül mozognak, mint a civilek a politikai versenyben. 

4. Korszakhatár, avagy funkcióváltás a 2002-es 
önkormányzati választások eredményeképpen? 

Az önkormányzatiság tizenkét évében négy alkalommal került sor helyhatósági választásokra. A civil 

szervezetek részvételi hajlandósága és eredményessége ‟98-ig emelkedő tendenciát mutatott. 

Az 1994-es önkormányzati választásokon, ahol először nyílik – kellő tapasztalat birtokában – lehetőség arra, 

hogy a helyi – egyúttal országos – politikai elittel szembeni elégedetlenséget igazi alternatívaként megjelenítő 

sportkörök, baráti társaságok, polgári körök (sic!) versenyre keljenek. Ez egyfajta kompetitív szerepkör, amely 

hangsúlyozza a maga makulátlanságát, tisztességét, autonómiáját. A ‟94-es választásokon „több mint ezer civil 

szervezet állított, vagy támogatott jelölteket.” A ‟98-as választásokon tovább nőtt a szóban forgó szerveződések 

részvételi szándéka és az eredményessége is. (Bőhm, 1999) 

A tendencia jól kirajzolódik a következő statisztikai adatsorból: 

Az önkormányzati képviselői mandátumok százalékos megoszlása a civil setek és a politikai pártok között 

(1990-1998) 

1990 együtt 32%, ebből pártok 90%, civilek 10% 

1994 együtt 20%, ebből pártok 84%, civilek 16% 

1998 együtt 14%, ebből pártok 81%, civilek 19%. (Csegény, Kákai, 2002) 
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Túl a ‟94-es és a ‟98-as választások tapasztalatain, már nem elegendő a makulátlanságot, a politikai tisztességet, 

vagy éppen a depolitizáltságot hangsúlyozni a politikai versenyben, hiszen elegendő idő telt el ahhoz, hogy 

értékelni lehessen a civilpártok magatartását. A különböző helyi koalíciókban betöltött „mérleg nyelve” 

szerepek hétpróbái, a delegáló szervezetek működésének diszfunkcionalizálódása vagy éppen kiüresedése, a 

vezetők hálátlansága, a mandátumhoz jutott civilek politikai értelmű prostituálódása külön-külön is kikezdhették 

a civil mentalitás amúgy is csak lassan formálódó érzetét. 

A 2002-es helyhatósági választásokon azzal szembesülhettünk, hogy a „civilpártok” jelentős része nyíltan letette 

a garast valamelyik meghatározó – parlamenti képviselettel rendelkező – politikai erő mellett. Tovább színezte a 

helyzetet a polgári körök megjelenése, amelyeket mindenképpen meg kell különböztetni azoktól a polgári 

köröktől, amelyek nem ritkán az önkormányzati rendszerrel egy idősek! A polgári körök sokszor valóságosak, 

sokszor virtuálisak. Az alapvető problémát mégsem ez jelenti velük kapcsolatban, hanem a genezisük. A polgári 

körök politikai utasításra létrejövő, felemás módon, alulról és felülről egyszerre szervezett képződmények, 

amelyek egy politikai erő választási expanziójának eszközei. Ezen az alapon nehezen felelnek meg a civil 

szervezetek, elsősorban a társadalmi szervezetek jogi és szociológiai kritériumainak után. Helyzetük azáltal 

rendeződhet, ha a FIDESZ-MPP szervezeti átalakulását követően, integrálhatóak lesznek az ún. uniopárti 

struktúrába. 

A 2002-es önkormányzati választások jelentős mértékben rajzolták át a települések politikai térképét a korábbi 

időszakhoz képest (Országos Választási Iroda, 2002). Ez a választás már nemcsak a politikai váltógazdálkodás 

helyi leképeződéseként értékelhető, hanem a civilpártosodás esélyeinek megtorpanásában. A előbbiekben 

ismertetett trend megfordult: például a megyei önkormányzatokban a civilek elvesztették mandátumaik felét a 

korábbi időszakhoz képest. Ugyancsak visszaesés tapasztalható a városok, a nagyobb lélekszámú települések 

képviselő-testületeiben a civilreprezentáció szempontjából. 

Ez az elemzés nem alkalmas a 10 ezer lélekszámúnál kisebb települések megítélésére korrekt módon, sem a 

2002-es választások végeredménye, sem az elmúlt 12 év szempontjából. A civilpártosodás ugyanis csak olyan 

kontextusban analizálható, ahol számottevő a politikai pártok és a civil szervezetek jelenléte, tehát kevéssé 

személyre szabott a választási rendszer. 

Prognózisom a vizsgált szervezeti körrel kapcsolatban – ebben szerepet játszik az utolsó választás „józanító” 

hatása is –, hogy az előfeltevésem szerinti irányok érvényesülhetnek a jövőben. Ez a civil szervezetek vizsgált 

körének funkcióváltását eredményezheti, vagy pedig végképp integrálódnak a helyi politikai elitbe. Az előbbi 

lehetőség a perspektivikusabb a helyi társadalom szempontjából, hiszen az integráció, a kooperáció, az 

együttműködés és az ezekhez nélkülözhetetlen részvétel a valódi feltétele a helyi társadalom kibontakozásának. 

A helyi közösség, a lakópolgárok társulásai nem „belső ellenőrei” a helyi hatalomnak. Sokkal hitelesebb, ha az 

együtt-tanulás eredményeképpen, a saját útjukat járják. 
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8. fejezet - Lakossági részvétel a 
városfejlesztésben, arculatának 
alakításában 

Sifter József 

Bőhm Antal (1996) szerint három tényező kiemelkedően nagy jelentőséggel bír a társadalmi szerkezet és a helyi 

társadalom kapcsolatában. E tényezők: 

1. a helyi társadalom közvetítő funkciója, 

2. az integrációs hatás, 

3. valamint a közösségteremtő lehetőség. 

Azon kérdés megválaszolása, hogy vajon így van-e ez a gyakorlatban, már hosszú ideje foglalkoztat. A 

válaszadás a kölcsönhatások vizsgálatával lehetséges. Ez nem egyszerű feladat, mégis megkísérlem. 

Egy város (itt most tekintsük hipotetikus, később konkrét és létező városként) közösségteremtő lehetőségeit, de 

főképpen a közösségeknek a város arculatát formáló szerepét vizsgálom. 

Hipotézisem központi gondolata, hogy egy város fejlesztésében az adott település polgárainak, közösségeinek 

kiemelkedően fontos a szerepe. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy mindazok, akik hivataluknál fogva 

városfejlesztői szerepkört is betöltenek, -a helyi adottságokat figyelembe véve -egyben a közösségteremtést is 

segíthetik. 

Témaválasztásom napi aktualitása sem mellékes. Ismereteim szerint a közelmúltban készült el a -most még 

hipotetikus, később megnevezett-város fejlesztési koncepciója, s erre alapozva egy év múlva kell letenni a 

testület asztalára a település rendezési tervét. 

Dolgozatomban szólni kívánok a közösségek erejéről, az arculatépítést dokumentummal is alátámasztó 

településrendezési tervről, annak készítési folyamatáról (elsősorban arról az oldalról megközelítve, hogy kik 

azok akik szeretik, vagy nem szeretik a közösségeknek e folyamatba való bekapcsolódását) és természetesen 

igyekszem áttekinteni a közösségi szerepkört, s az arculatépítő kommunikációs eszköztárat. 

1. A közösség ereje 

A Bőhm Antal által megfogalmazottakból kiindulva felmerülhet bennünk a kérdés, vajon tisztázható-e a 

közcímben szereplő szóösszetétel. Nem valamiféle elvont fogalommal állunk-e szemben. Sokan „csak” a 

szimbolikus értelmét keresik, pedig többről van szó. 

A „közösség ereje” több társadalomtudomány által is tisztázott fogalom, abban az értelemben amennyire ez 

lehetséges. Tény, hogy e kérdéskörrel bőségesen foglalkozik a szociálpszichológia és szociológia. 

E tudományágak megközelítése szerint az egyének olyan halmazáról van szó amelyeket meghatározónak kell 

tekintenünk mind a mikro, mind pedig a makró környezet alakítása szempontjából. E környezet alappilléreiről 

van szó, ahol is az egységesség, a kapcsolatok egymásra épültsége, stb, azaz a homogenitás a jellemző. 

Nemcsak az egyes ember fejlődésében érhető tetten a szerepük, hanem a társadalmi viszonyok formálásában is. 

Úgy gondolom a közösségről, a közösség természetéről szólva nem mellőzhető a Tönnis-i álláspont. (Tönnies 

1887) Annak ellenére nem, hogy a szociológia kritikusan szemléli munkásságát, mert meggyőződésem, hogy- 

talán Max Webert kivéve- szociológusok, társadalomkutatók sora nyúl vissza elméletéhez. 

Álláspontom szerint a Tönnies-i mag a legteljesebben Vidovszky felfogásában tükröződik. (Vidovszky G.1993) 

Ő a közösségeket a tradicionális, a teljesítményelvű és a humanizált formákban tipologizálja. Számomra az ő 

megközelítése azért is fontos, mert mindazt magába foglalja, amelynek feltételezhetően jelen kell lenni egy 
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település – legyen az város, vagy falu – fennmaradásában, modernizálásában, továbbfejlődésében, arculatának 

alakításában. 

Vidovszky hangsúlyozza, hogy napjainkban a domináló közösség teljesítményelvű, de szerencsére tetten érhető 

a jó értelemben vett hagyományelvűség és bár még csak csiráiban, de felfedezhetőek a humánelvűséget valló 

formációk is. 

A teljes fogalom megértése – azaz, hogy mit jelent a „közösség ereje” – Méreit idézve sikerülhet. Ő az 

alábbiakat vallja: „…a csoporttagok viszonylatából létrejött szokások rögződése. A csoporttöbblet a 

tradíciókban jut kifejezésre, hordozói az egyének, akiknek hajtóereje ennek révén megnövekszik. Ennek az 

erőnövekedésnek az élménymeg felelője az, amit az együttes élmény erejének nevezünk … az együttes élmény 

nemcsak fokozott öröm, hanem fokozott hatóerő is.” (Mérei Ferenc l985.) 

Ezt felismerni nem könnyű, de lehet, hogy megérteni még nehezebb azok számára, akik hivatásszerűen gazdái 

összeállításának. 

2. A településrendezési terv 

Ismereteim szerint a településrendezési tervről a laikusok többsége is hallott (a laikus ez esetben az , aki 

közömbös települése jelene és jövője iránt és nemcsak az, akinek nincs tervezői felkészültsége) bár a tartalmáról 

nyilvánvalóan keveset tud. 

Pedig jó tudni bármely település polgárainak, hogy ez az a terv, amely a fejlesztési koncepcióban 

megfogalmazott célok elérését szolgáló eszközöket foglalja magába. 

Sajnos a terv elkészítését előíró jogszabályok kevésbé szólnak a módszerekről, a településnek a közösség általi 

arculatépítő lehetőségeiről. E nélkül pedig – véleményemszerint – féloldalas, vagy településrendezési 

féloldalasra sikeredhet egy adott város önmeghatározása. 

Mit értünk településrendezési terv alatt? 

Nyilván a jogszabályi keretekből kiindulva mondhatjuk, hogy: 

1. azon műszaki dokumentációt amely az adott település teljes közigazgatási területére kiterjedően határozza 

meg a település térbeli szerkezetét, 

2. azon dokumentációt, amely hosszútávra rögzíti a beépítésre szánt és nem beépíthető területeket, illetve az 

egyes területrészek használatát és ezek szabályait. 

Ez nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy a terv hosszútávra határozza meg a településen élők és a be-illetve 

letelepedni szándékozók életét, -elsősorban település szerkezetileg és ebből adódóan az életmódjukat is 

befolyásolva. 

Az előbbiekből is kiindulva egyetértek Vanek Tünde településmérnök-szociológussal. (Vanek T. 2000) Magam 

is amellett kívánok érvelni, hogy: 

1. a tervkészítés nem nélkülözheti a fogyasztókkal való egyeztetést, 

2. a tervnek széles társadalmi egyeztetésen kell alapulnia. 

A terv – Vanek szerint is – akkor lesz a település fejlődésének és irányításának hatékony eszköze, ha a benne 

foglalt célokat a többek között civil szervezetek, pedagógusok, orvosok, ügyvédek, papok, vállalkozók, ingatlan 

szakemberek, stb. közösen határozzák meg, vagy legalább is közösen formálnak róla véleményt. 

Szakmailag is alátámasztott álláspont, mely szerint nem elvitatható a helyi közösségeknek a tervezésbe való 

bevonása, a Településrendezési Terv, de már a Településfejlesztési Koncepció megalkotásába is. Természetesen 

ez nem zárja ki azon állítást, hogy mindkét esetben a főszerep a szakmáé kell hogy legyen (elsősorban a 

tervezőké, településfejlesztőké, stb). 

A szakma és az önkormányzatok számára a településrendezési terv készítését „az épített környezet alakításáról 

és védelméről” szóló 1997.évi LXXVIII. törvény írja elő. 
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Hatálya egyaránt kiterjed a településrendezésre és tervezésre, sok más kérdés mellett. Rögzíti többek között 

azon fogalmakat is, amelyet a település közösségei is tudnak értelmezni napi életvitelük folyamán (például 

rögzíti, hogy mit értünk – vagy kell értenünk – az akadálymentes, belterület, építési telek, közterület, stb. 

fogalmak alatt). 

E törvény rögzíti azon fogalmakat is amelyeket nem, vagy csak ritkábban használunk a napi életvitel során. 

Ilyen a településrendezési terv is. 

3. A településfejlesztési koncepció 

Mielőtt a közösségi részvétel lehetőségeit, a részvétel jelentőségét bemutatom nézzük meg, hogy mit is foglal 

magába a fejlesztési koncepció. 

A koncepciónak tartalmaznia kell az adott település átfogó távlati fejlesztési elképzeléseit, azon irányelveket, 

amelyek segítséget nyújtanak a fejlesztés rendezési tervbe való öntéséhez. 

A koncepció a stratégiai tervezés alapdokumentuma, s a már hivatkozott 1997. évi törvény szerint a 

„településrendezési tervet megalapozó, az önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, 

önkormányzati határozattal jóváhagyott dokumentum.” (1997.évi Tvr.2§ 27.) 

A hipotetikus városban – mint ahogyan ezt a bevezetőben említettem – az MTA Regionális Kutatások 

Központjának Dunántúli Tudományos Intézete és a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete 

együttműködésében – az önkormányzat megrendelésére elkészült a fejlesztési koncepció. Pontosabban már 

annak is a második változata, egyeztetési anyagként. 

Ez utóbbi megfogalmazás azt is jelzi többek között, hogy a megrendelőnek érvek, ellenérvek ütköztetésével jóvá 

is kell hagyni. 

A településrendezés eszközei közé tartozó dokumentumnak kell irányt mutatni a rendezési tervben rögzítendő 

feladatokhoz. Összeállítása alapos munkát igényel, s ez alól nem mentesülhettek a vizsgált település 

koncepciójának összeállítói sem. Erre utal az is, hogy már létezik második változat. 

Hogy mennyire felel meg a hipotetikus város megrendelői számára a kutatói team által felvázolt jövőkép, annak 

elemzése – már nevesített település névvel – majd egy következő írás keretében történhet meg. Majd ennek 

során kívánom elemezni, hogy sikerült-e jól feltérképezni a város erősségeit-gyengeségeit és a lehetőségeit-

fenyegetettségeit. Igyekszem kideríteni majd azt is, hogy a „…a szőlő és a bor nemzetközi városa” szlogen 

valóban tömör kifejezője-e a dokumentumban szereplő tartalomnak. 

De ne szaladjunk ennyire előre, térjünk vissza a közösségi részvételre, annak jelentőségére. Szükséges 

áttekinteni, vannak-e és ha igen milyen lehetősségei a közösségeknek, hogy a települések arculatának 

kialakításában közvetlenül részt vegyenek a fejlesztési koncepció-és tervkészítés kapcsán. 

4. Van-e a közösségnek lehetősége? 

4.1. Nehezen értelmezhető keret: 

Tanulságos e kérdés vizsgálata, hisz kettős megítéléssel találkozni a napi gyakorlatan. Ez a kettősség jelenti 

egyfelől a törvényi minimumnak való megfelelést -hisz van törvényi minimum, persze paternalisztikus 

személetet erősítve -másfelől „az egy lépést sem teszünk nélkületek” esetét. Ez utóbbi félreértelmezhetetlenül a 

„gyenge polgármester” alapállása. Mindkét szemléletet erősíti a jogi szabályozás. 

Nehezen értelmezhető keret: 

Nem egyedüli véleményt képviselek azzal, hogy a jog által szabályozott keret nehezen, de főképpen 

szubjektíven értelmezhető, hisz a „szokásos mód” ahogy a jogszabály fogalmaz sok mindent takarhat. 

Így például jelentheti a helyi sajtó, a helyi rádió, a helyi televízió bevonását a tervkészítésbe, s a nyilvánosság 

ezen eszközök általi megteremtését. 

Véleményem szerint, ha élnek is ezekkel csak az egyoldalú közlést teszik lehetővé. 
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A lehetőség sem mindig kiaknázható, hisz bizonyára nemcsak a hipotetikus városban, hanem másutt is a helyi-

főképpen az önkormányzati alapítású, vagy támogatott- médiák az aktuális politikai kurzusok szócsöveivé 

váltak, vagy pártmédiaként funkcionálnak (ezáltal a sugárzási időkeretek szűkösek más irányba). 

A jogszabály előírja ugyan az érintettek véleménynyilvánításának a biztosítását, de nem rögzíti a terv 

készítésében való folyamatos részvétel feltételeit. Ebből adódik a szakma egy bizonyos csoportjának véleménye, 

hogy semmi szükség a laikusok beavatkozására. 

Vannak olyan szakemberek, akik szerint a közösség tervezésbe való bevonása szükséges rossz és ezen 

alapállásból kiindulva vázolják fel a lehetséges alternatívákat. 

Szerencsére vannak olyan település-tervező szakemberek, akik elfogadják és igyekeznek is elősegíteni a 

közösségi részvételt, sőt olyanok is, akik-ez egy szűk csoportnak tűnik – a kommunikáció jelentőségét is 

felismerték, bár azt még nem mindig tudják hatékonyan alkalmazni. E tapasztalatokat erősíti meg Vanek Tünde 

is. 

4.2. Az önkormányzatok: 

Az önkormányzat, – a különböző végzettségű, eltérő pártállású és mentalitású tagjaival – a fejlesztési koncepció, 

a rendezési terv megrendelője. A megrendelőnek a hivatali hátterét a polgármester, 

alpolgármester/alpolgármesterek, főjegyző/aljegyző/jegyző, főépítész, műszaki osztály, stb. adja. 

A felsoroltak esetében is előfordul, s ez sok buktató forrása, hogy: 

1. nem, vagy nem pontosan értik a tervezési műfaj lényegét, 

2. nem ismerik fel, hogy a kitűzött célokkal és feladatokkal a településen élőknek is azonosulni kell, 

(magukénak kell, hogy érezzék) 

3. a hivatali apparátus kezét köti a testületi vakság, 

4. a testület politikai kurzusához akarja „igazítani” az adott települést, aminek persze van és lehet pozitív 

hozadéka is. Sajnos ez azonban korrupciós, vagy korrupció gyanús ügyeket és intézkedéseket is elindíthat 

(területek kisajátítása nagy pénzért az u.n. „közel állók” számára). 

Nem vitatható a közösség részvételének jelentősége: 

Egyetértve a Ashworth-i megközelítéssel magam is hangsúlyozom, hogy a településeknek fel kell tárniuk az 

épített és természeti környezeti adottságaikat, tisztában kell lenniük lehetőségeikkel, meg kell tudni 

fogalmazniuk elérendő céljaikat, jövőképüket. Erre azonban csak akkor van esélyük, ha-a korábbiakban említett 

módon-az együttgondolkodást nem mellőzik. 

A beleszólási lehetőség teljes körű biztosítása előnyökkel és hátrányokkal is jár: 

Egyrészről hozzájárulhat egy demokratikusnak mondható légkör kialakulásához, amely kétirányú felelősséget-

önkormányzati és egyénit- is hangsúlyozhat, az új elképzelések forrása lehet, 

1. konfliktus megoldási eszközként funkcionálhat, s egyben értékrend tisztázásáhozad lehetőséget, 

2. a kölcsönös tanulási folyamat eredményeként új közösségeket hozhat létre, s erősíthet régieket. 

Másrészről előfordulhat az, hogy a tervezés folyamata lelassul, 

1. nem beszélve arról ,hogy a beleszólási lehetőség biztosítása nemcsak időbe, ha nem pénzbe is kerül, 

2. és nem kizárt a települési tervnek a speciális érdekek mentén történő szétesése. 

A fentieket figyelembevéve ezért alapkérdés, hogy elkerülhetőek-e a negatív tendenciák, és mit kell tennünk a 

hátrányok elkerülése érdekében. A válasz ezen kérdésekre nem egyszerű, de az igen válasz a helytálló. Ennek 

nem mond ellent az a megközelítési mód, amely arra irányul, hogy: 
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nem szükséges és nem is kell mindenkivel mindenről részletes konzultációt folytatni. A már korábban 

rögzítetteknek megfelelően a véleménynyilvánítás az, amit biztosítanunk kell, ha nem is mindenki, de a többség 

számára. 

Lényeges, hogy érdemi véleményét bárki, bármikor – és nemcsak a tervkészítés időszakában – elmondhassa. 

Ehhez azonban szükség van a többség-ha nem is mindenki-korrekt és folyamatos tájékoztatására. 

Tehát 

5. Kommunikálni kell! 

Nem túlzás azt állítani, hogy a kommunikáció az emberi élet alapja, egész életünket átszövi, hiánya akadályozza 

a személyiség teljes kibontakozását, a társas kapcsolatok kialakulását. A kommunikáció segíti a társadalomban 

való sikeres eligazodást. 

Közhelynek tűnik azon megállapítás, hogy nem lehet nem kommunikálni, s azt is mondhatjuk az ismert latin 

közmondás analógiájára :márpedig kommunikálni kell ! 

Egy város arculatának formálásához szükség van technikai eszköz nélküli személyes és a technikai eszköz 

beiktatásával létrejött kommunikációs eljárásra, de olyanra is amikor mindkét fél felhasznál valamilyen 

technikai eszközt a közlés, a befogadás érdekében. 

Az általános – vagy áltanosnak mondható – kommunikációs modell értelmezéséből kiindulva a feladótól 

elvárható elsőrendű követelmény a világos üzenet küldése: 

– azaz a település polgárai számára egyértelműen megfogalmazott fejlesztési koncepció (a feladónak tudnia kell, 

hogy mi az amit a vevő dekódolni képes) 

A továbbításhoz a leghatékonyabb csatornát kell kiválasztania (ami lehet drága, vagy olcsó, gyengébb, vagy 

jobb, a lényeg, hogy hatásos legyen). 

A hatásosságról nemcsak lehet, meg is kell győződnie a küldőnek, ami a visszajelzés során történik. (a 

visszajelzés alapvetően azt fejezi ki, hogy a vevő, megkapta-e, s ha igen akkor helyesen értelmezte -e az 

üzenetet). 

A közlő részéről fontos a célközönség meghatározása, a szemantikai megkülönböztetés. Azaz az imázs speciális 

tartalmának a kutatása, a releváns jellemzők meghatározása, s annak körvonalazása, hogy mi az, amit elérhet. 

Vanek Tünde szerint a tervkészítés egy olyan kommunikációs munkafolyamat, amit célszerű egy szakértői 

csoport felállításával indítani. Ezt követnie kell „munkaindító beszélgetésnek”, (az együttműködés erősítésének 

céljával) majd indokolt a szakértői csoport munkacsoporttá való alakítása, (szakértőkön kívül mások részvétele), 

illetve egy információs központ felállítása (itt most nem kifejtett feladattal). 

Ezen csoportok megalakításával egyidőben kerülhet sor: 

– a vizsgálati munkarészek elkészítésére, /a tervezési terület szerkezetének, terület felhasználását ábrázoló 

tervezői változatok elkészítésére ,illetve ezek megvitatására, annak érdekében, hogy megnézzék mennyire 

sikerült a megfogalmazott célokat rajzokban ábrázolni. 

Ezt követheti a terv finomítása (konzultációk sorozatán keresztül). 

A folyamat nagyvonalú bemutatásának utolsó fázisa a szabályozási terv készítése, amikor is kevésbé lényeges a 

közösségi részvétel. Majd a jogszabályban meghatározott államigazgatási szerv és egy szakmai zsűri által 

történő véleményeztetés után kerülhet sor egy lakossági fórumra, hogy az utolsó közösségi észrevételek után az 

adott képviselőtestület dönthessen. 

Mindez a kommunikációs és tömegkommunikációs eszközök, módszerek felhasználásával, bevonásával kell , 

hogy történjen. 

5.1. Kommunikációs eszköztár: 
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Ha a kommunikációs folyamatot vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a résztvevő felekoldaláról, tekintve 

beszélhetünk: 

1. a kétirányú és közvetlen, szerepcserét is lehetővé tevő, 

2. valamint a nem minden esetben közvetlen és kétirányú kommunikációról, 

3. továbbá a tömegkommunikációról. 

Mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai, amivel tisztában kell lenniük azoknak, akik a közösségi részvételt 

igénylik és biztosítani is akarják a feltételét. 

Az előnyök és hátrányok ismeretének birtokában: 

– az információkat célratörően kell közölni a befogadói szelektivitás miatt. Azzal is számolni kell, hogy a 

befogadói visszacsatolás késleltetetten történik. 

Tapasztalatok szerint a hátrányok ellenére-erre már korábban utaltam- a tömegkommunikáció klasszikus 

eszköztárához nyúlnak a legtöbbet. Ennek többek között valószínűleg az a magyarázata, hogy ezen eszközök 

esetében nem túl magasak a kontaktus -költségek, s a közölt információk állandósága is biztosítható. 

5.2. Az eszköztárak: 

Általánosnak mondható a lakossági fórum, pedig mint kommunikációs csatornát lejáratták. Szakemberek a 

tanácsi rendszer maradványaként tartják nyilván, úgymond „beetetős fórum”-ként. Hátránya e formának, hogy 

az üzenet tartalma fórumonként megváltozhat a közlő felkészültsége, kommunikációs képessége miatt. 

Amennyiben ez kiküszöbölhető lenne, alkalmas módszerként tarthatnánk nyilván. Jellegénél fogva könnyű ezzel 

változásokat elérni a befogadó beállítódásában, előítéletében, értékeiben, stb. 

A lakossági fórumokon előfordulhat, hogy a jelenlévőket információval ellátó ,vagy (és) a gyűlés esetleges 

indulatainak mederben tartásáért felelős személy manipulálja (hatja), ezt megteheti az úgynevezett 

véleményvezér is. A véleményvezér az adott közös ségen belüli magas presztizse, felkészültsége, nyitottsága, 

kommunikatívabb személyisége által nemcsak pozitívan, hanem negatív irányban is befolyásolhat. 

A személyesség varázsa biztosítható lenne a helyszíni vizsgálatok során, ahol szoros kapcsolat alakulhatna ki 

tervezők és információt befogadók között. Ismereteim szerint kevésbé alkalmazott forma (módszer) melynek 

oka valószínű, hogy időigényességében keresendő. 

Általánosan alkalmazható a Survey-módszer. Széleskörű információhoz juthatnak általa a tervezők és a 

településvezetők. Pénz és időigényes, csak szakemberre bízható a kérdőív összeállítása, értékelése. Célszerű, ha 

a kérdezők (kérdezőbiztosok) is szakemberek, hisz így egyértelműsíthetik a kérdőívet. A módszer nem 

nélkülözheti a reprezentativitást, a megkérdezettek között arányos képviseletet kell, hogy kapjanak a településen 

élő különböző rétegek. 

5.3. SWOT-elemzés: 

Kiemelten tárgyalom a közösségi részvételt lehetővé tevő azon módszert, amely megítélésem szerint 

összhangban vizsgálja egy település belső és külső adottságait, azaz a SWOT-elemzést. Ehhez használjuk a 

SWOT-mátrixot (nem egy esetben nemcsak az egy szerűsítettet, hanem azt is amely a lehetséges stratégiai 

akciókat is bemutatja) amellyel szemléletessé tehető a döntés. 

Közismert, hogy a belső környezet elemzése adhat (ha jól használjuk ad is) választ a település erős és gyenge 

pontjaira. Tehát azon tényezőkre: 

1. amelyek a versenytársakkal szembeni-éppen ezért a településrendezési terv készítése során is figyelembe 

veendő-erőforrásokra utalnak és, 

2. amelyek a főbb versenytársak potenciáljainak ismeretében a gyengeségeket jelenthetik. 

Nem vitatott szakmai körökben, hogy a település lehetőségei, a rá váró esetleges fenyegetettségei a külső 

környezet elemzésekor kerülhetnek tárgyilagos látószögbe. Ezért ezt fontos feltérképezni. Látniuk kell a 
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településirányítóknak, a településen élőknek is, hogy milyen adottságok azok, amelyek – mindenek előtt – 

szakmai hozzáértéssel kiaknázhatók. 

Látniuk kell , hogy a település demográfiai sajátosságai, vagy a fogyasztói (lakossági) igények eltolódása, a 

versenytársak jobb felkészültsége, a különböző nyomást gyakorló csoportok önzése miatt, stb. – milyen 

fenyegetettségek adódnak/adódhatnak. 

Nem az a célravezető, ha folyamatosan a fenyegetettségekkel szembeni stratégiát alkalmazzuk, sokkal inkább 

célravezető, ha a település erősségeire és a lehetőségeire helyezzük a hangsúlyt. 

6. A sikeres helyi társadalmak 

A sikeres helyi társadalmaknak nem csak az a feltétele, hogy a helyi elit koalíciót kössön és mintaadóként 

koordinálja a helyi érdekeket. Törekedniük kell a tudatos közösségépítésre! 

Összefoglalásként elmondható, hogy helyi társadalom, lokalitás és e fogalom tartalommal való megtöltése csak 

a település polgárai által lehetséges. 

Helyi társadalom polgáraiként a település lakóit, az ott élőket, az állandó és különböző, de a település érdekét is 

szem előtt tartó ideiglenes, vagy átmeneti céllal ott tartózkodókat értem. 

Az adott- és valamilyen cél, vagy érdekek mentén szerveződött közösségek nélkül nem szabad és nem is 

lehetséges településfejlesztés, arculatformálás. Ugyanakkor az adott település kultúrája – beleértve a 

környezetet, műemlék jellegű épületeit, hagyományait, stb – nélkül sem létezhet közösségformálás, már működő 

közösségek fennmaradása, új közösségek születése. 
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9. fejezet - Nemzetközi politika 

Csizmadia Sándor 

1. Az ENSZ és a terrorizmus elleni harc problémái 

Az Oszama bin Laden által irányított és részben finanszírozott Al-Kaida terrorszervezet fanatikus iszlám tagjai 

által 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államok területén elkövetett, s több mint háromezer ember halálát 

okozó öngyilkos terrorista akciók drámai módon állították a terrorizmus jelenségét a nemzetközi közösség 

figyelmének a középpontjába. A WTO ikertornyait elpusztító, a Pentagon kiterjedt épületegységét súlyosan 

károsító, valamint az azóta eltelt időben francia, indiai, ausztrál, amerikai, izraeli állampolgárok ellen idegen 

országok (Pakisztán, Kasmír, Bali-szigetek, Jemen, Kenya stb.) területén elkövetett merényletek és az Al-

Dzsazíra televízió vagy az Internet révén folyamatosan a nemzetközi közvélemény tudomására jutó 

fenyegetések megmutatják, hogy a világ bármely pontján támadó terrorizmus nehezen kezelhető kihívást vagy 

kiszámíthatatlan veszélyt jelent a különféle civilizációk egymás mellett élésére, a világ biztonságára, a 

demokratikus társadalmak közrendjére, az egyének élethez való jogára és szabadságjogaira nézve (a már 

említett esetek mellett emlékeztetünk az október 23-26. közötti moszkvai túszdrámára és megoldásának 

következményeire). Nem lehet tehát vitás, hogy az államoknak, regionális és nemzetközi szervezeteknek 

minden korábbinál hatékonyabb és összehangoltabb fellépésre van szüksége a terrorizmus burjánzása ellen, ám 

számtalan elvi, jogi, politikai, technikai és gyakorlati akadálya van e küzdelemnek, mely döntően meghatározni 

látszik a világpolitikát a következő években. 

Tekintve, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete az egyetlen nemzetközi szervezet, amely elvileg globális 

szinten képes harcolni a nemzetközi terrorizmus ellen, a továbbiakban a világszervezet antiterrorista 

eszközrendszerének néhány elemét mutatom be, lényegében arra keresve a választ, hogy milyen gyakorlati 

esélye van a világszervezetnek antiterrorista missziója teljesítésében, másképpen fogalmazva, a globális 

terrorizmus felszámolásához kellően hatékony-e az eszközrendszere, valamint az eszközrendszer hatékony 

alkalmazásához megfelelően járulnak-e hozzá a tagállamok? Vagy pedig az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

és világ közvéleménye egy részének előbb-utóbb kényszerűen be kell látnia, hogy bizonyos tagállamai 

(Egyesült Államok, Izrael, Oroszország stb.) – esetleg tőle függetlenül, valamint adott esetben saját 

alapokmánya némely paragrafusával ellentétben – kénytelen a fokozódó kihívások miatt egyre nagyobb erők 

mozgósításával folytatni az antiterrorista harcot globális szinten. 

Éppen ezért a továbbiakban utalok a nemzetközi terrorizmus elleni harcot célzó regionális és nemzetközi 

konvenciókra, az ENSZ által kidolgozott és alkalmazott jogi rendelkezésekre, a konvenciók és a rendelkezések 

által nem szabályozott kérdésekre, a terrorizmusellenes harc gyakorlati kérdéseire, rámutatva a nemzetközi 

konvencióknak és szankcióknak, s ezáltal magának a világszervezetnek is a korlátaira, miközben megemlítem 

néhány tagállamát, melyekben terrorista kiképző központok működnek. 

2. Az ENSZ és a tagállamok: antiterrorista 
egyezmények, határozatok, intézkedések 

1972-ben a müncheni Olimpiai Játékok alatt tizenegy izraeli sportoló vesztette életét egy palesztin terrorista 

kommandó (Fekete Szeptember) támadása következtében. Nem sokkal e tragikus esemény után Kurt Waldheim, 

az ENSZ főtitkára úgy határozott, hogy a nemzetközi terrorizmus kérdését napirendre tűzi a Közgyűlés 27. őszi 

ülésszakán. Szeptember 23-án a Közgyűlés Jogi Bizottsága (VI. sz. bizottság) hozzáfogott a „terrorizmus 

problémáival”, s mindenekelőtt a „gyökereivel” foglalkozó tanulmány elkészítéséhez. E tanulmánynak 

köszönhetően a Közgyűlés december 18-án a 3034. sz. határozatával létrehozott egy 35 tagú szakértői 

bizottságot, s megbízta a nemzetközi terrorizmussal foglalkozó jelentés elkészítésével. A bizottság a 

továbbiakban háromszor – 1973-ban, 1977-ben és 1979-ben – ülésezett a rendes évi közgyűlésekhez 

kapcsolódva, s ezalatt a nemzetközi terrorizmus három aspektusával foglalkozott: a nemzetközi terrorizmus 

meghatározása; a terrorizmus okai; a jelenség elleni harchoz szükséges intézkedések. A tagállamok azonban 

megosztottak voltak a vizsgált kérdések különféle vonatkozásait illetően, s a vitákban két államcsoport játszott 

meghatározó szerepet. Az első csoportot az Egyesült Államok vezette, s lényegében csak a terrorizmus 

megelőzésének és felszámolásának a kérdése foglalkoztatta. A többnyire arab és afrikai államokból álló másik 

csoport a hangsúlyt a terrorizmus okainak a feltárására helyezte. Mindebből következett, hogy a tagállamok nem 

jutottak egyezségre a terrorizmus átfogó meghatározásának a kérdésében sem. (Meg kell jegyezni, hogy azóta is 
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számos delegáció – Indiával az élen – sürgeti a nemzetközi terrorizmusra vonatkozó általános, annak minden 

összetevőjére kiterjedő konvenció elfogadását). 

Az ENSZ közgyűlése 

 

Forrás:ENSZ 

Mindazonáltal az ENSZ ettől kezdve – a tagállamok véleményeltérései ellenére is – nélkülözhetetlen szerepet 

játszik a nemzetközi terrorizmus elleni harcban, melynek során a konvenciók, rendelkezések meghozatalával 

kapcsolatos nyilatkozatok és a különféle szervei által hozott határozatok láttak napvilágot az égisze alatt. 

1977 decemberében az ENSZ Közgyűlése a 32/148 sz. határozatában felszólította a tagállamokat, hogy 

tegyenek meg minden szükséges intézkedést nemzeti szinten a probléma gyors és végső felszámolása 

érdekében, illetve ő maga a terrorizmus megelőzését szolgáló intézkedéseket hozott. Mindazonáltal a terrorista 

cselekedetek számának folyamatos és világméretű emelkedésével, az ENSZ Közgyűlése 1994-ben, a 49/60-as 

sz. határozatában már a „nemzetközi terrorizmus felszámolását célzó intézkedéseket” hozott. Ettől kezdve a 

Közgyűlés minden ülésszakán hoz egy határozatot a nemzetközi terrorizmus felszámolását célzó intézkedések 

címén. 

Tekintettel arra, hogy a nemzetközi terrorizmus a nemzetközi békét és biztonságot fenyegeti, ezért az ellene való 

fellépés a Biztonsági Tanács hatáskörébe tartozik, amely szankciókkal sújthatja a terrorizmus támogatásával 

gyanúsított államokat. Mindazonáltal a Biztonsági Tanács nem léphet a Közgyűlés helyébe a terrorizmusellenes 

harcot vezérlő elvek meghatározása tekintetében, sem az államok helyébe, melyek ugyancsak hoznak 

terrorizmusellenes intézkedéseket. 

Az ENSZ egyrészt minden tagállamát felszólítja a nemzetközi terrorizmus elleni harc területén éppen meghozott 

nemzetközi konvenció aláírására és ratifikálására, másrészt pedig arra ösztönzi őket, hogy két-, vagy többoldalú 

kiegészítő egyezményeket kössenek az államközi együttműködés elmélyítésére és rendszeresen vitassák meg a 

felmerülő problémákat. 

A regionális és nemzetközi konvenciók olyan jogi eszközök, melyek az első szükséges lépést jelentik a 

nemzetközi terrorizmus leküzdéséhez. A regionális egyezmények között említhetjük példaként a terrorizmus 

felszámolását célzó európai konvenciót, melyet Strasbourgban fogadtak el 1977. január 27-én, s 1978. augusztus 

4-én lépett hatályba; az arab konvenciót, melyet Kairóban fogadtak el 1998. április 24-én; vagy az Iszlám 
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Konferencia Szervezetének konvencióját, mely 1999. július 1-én látott napvilágot Ogadougou-ban, azonban 

mind a mai napig nem lépett hatályba. 

Nemzetközi konvenciókat az ENSZ-ben és egyéb nemzetközi szervezetekben dolgoznak ki ill. fogadnak el. 

Nemzetközi szervezetek által kidolgozott konvenciók közé tartozik például a nukleáris anyagok biztonságos 

tárolására és védelmére vonatkozó konvenció, melyet 1980-ban írtak alá Bécsben, s 1987. február 7-én lépett 

hatályba; a tengeri hajózás biztonságát veszélyeztető illegális cselekedetek felszámolására vonatkozó konvenció, 

melyet 1988. március 8-án írtak alá Rómában, s 1992. március 1-én lépett hatályba. 

Az ENSZ-egyezmények a már létező nemzetközi jogi rendelkezések kiegészítését szolgálják. E konvenciók 

célja a terrorizmus elleni harc és annak felszámolása; a nemzetközi közösség ösztönzése, hogy a terrorizmus 

különféle formái elleni harc kérdéseit tartsa napirenden és hozzon hatékony megelőző intézkedéseket a 

terrorizmus ellen; alakítson ki megbízható nemzetközi jogi mechanizmusokat az államok kölcsönös 

támogatásának elősegítésére. Az ENSZ-egyezmények között szerepel egyebek között a robbanóanyaggal 

elkövetett terrorista merényletek megszüntetésére vonatkozó nemzetközi konvenció, melyet az ENSZ 

Közgyűlése 1997. december 15-én fogadott el; a terrorizmus finanszírozásának felszámolását célzó nemzetközi 

konvenció, melyet az ENSZ Közgyűlése 1999. december 9-én szavazott meg (egy egyezmény életbe lépéséhez 

egyébként 22 tagállam ratifikálása szükséges). 

Martin Scheinin, a terrorizmus elleni küzdelemben az emberi jogok és alapvető szabadságjogok 

védelmével és elősegítésével foglalkozó ENSZ-különmegbízott beszéde (2010. 10. 26.) 

 

Forrás: ENSZ 

Mindazonáltal a terrorizmus megelőzését és felszámolását célzó konvenciókat ki kell egészíteni a tagállamok 

által nemzeti szinten meghozott konkrét intézkedésekkel. Az intézkedések meghozatala a tagállamok 

elidegeníthetetlen kötelezettsége. Az első megteendő lépés a nemzeti törvénykezés adaptálása, hogy az 

összhangban legyen a ratifikált nemzetközi egyezményekkel, melyek elsőséget élveznek a nemzeti 

törvénykezéssel szemben. E tényből adódóan például minden tagállamnak kifejezésre kell juttatnia saját 

törvénykezésében, hogy az antiterrorista akciók során alkalmazandó intézkedések meg felelnek a nemzetközi 

konvenciók előírásainak, egy szóval tiszteletben kell tartaniuk az ENSZ Alapokmányát, a nemzetközi jogot és a 

nemzetközi konvenciókat, melynek részesei. Továbbá, a tagállamoknak nemzeti szintű intézkedéseket kell 

hozniuk, hogy meg előzzék vagy megakadályozzák terrorista személyek vagy szervezetek, közvetlen vagy 

közvetett pénzügyi támogatását karitatív, kulturális, szociális szervezetek, vagy fegyver és kábítószer 

kereskedelmet folytató szervezetek közvetítésével. A tagállamok egyébként elvileg kötelezik magukat arra, 

hogy nem engednek terroristákat működni a területükön és nem támogatnak pénzügyileg terrorista 

szervezeteket. Végül a tagállamok el vileg nem képezhetnek ki terroristákat vagy nem engedhetik meg 

számukra, hogy területükön kapjanak kiképzést, mert különben szankciókban részesülhetnek. Az ENSZ-nek 

viszont az államok szuverenitását, területi integritását és a más államok belügyeibe való be nem avatkozás elvét 

kell tiszteletben tartania. 

A tagállamok által hozott intézkedések kulcsszava az együttműködés, mely valójában az ENSZ határozatok 

egyik kulcsszava is. A szervezet különféle határozatai szerint, a terrorizmus elleni hatékony harc feltételezi az 

államok, a nemzetközi és regionális szervezetek szoros együttműködését. A nemzetközi együttműködés célja, 

hogy megakadályozza egy adott állam területéről más államok ellen kiinduló terrorista akciók szervezését, 

támogatását, finanszírozását vagy eltűrését. 

De a nemzetközi együttműködésből a terroristák is képesek hasznot húzni: különféle terrorista szervezetekben 

egyesítik erőforrásaikat, közös kiképzést tartanak, információkat cserélnek stb. 

A nemzetközi közösségnek tehát fel kell számolnia a terrorista infrastruktúrákat, amely nem következhet be az 

államok közötti hatékony együttműködés (információcsere, igazságügyi együttműködés stb.) nélkül. 

A tagállamok közötti együttműködés minden olyan információ kicserélésével kezdődik, mellyel terroristákról, a 

terrorista akciókat kitervelő szervezetekről és a terroristákat vagy a terrorista akciókat finanszírozó csoportokról 

rendelkeznek. Az információ csere tartalmazza a technológia, a kapcsolódó felszerelések vagy eszközök 

transzferjére vonatkozó kérdéseket is, melyek által például robbanószerkezetek felderítése válik lehetővé. Az 

információcsere ugyanakkor egyfajta eszközt jelent a fejlődő országok számára, hogy ne kerüljenek túlzott 

hátrányba a terrorizmusellenes harc területén, a fejlett országokhoz képest nagyon szerény technikai 

felszereltségük miatt. 
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A nemzetközi terrorizmus elleni harcnak ugyancsak fontos eleme az igazságügyi bűnügyi kooperáció. Ez 

magában foglalhatja egyebek mellett terrorista cselekmények ismert elkövetőire vagy gyanúsítottaira vonatkozó 

kiadatási egyezmények kimunkálását. Már a nemzetközi konvenciók is foglalkoznak ezzel az aspektussal is, ami 

gyakran vet fel problémákat, hiszen vannak államok, amelyek megtagadják kiadatási kérelmek teljesítését (ezt 

tette például a líbiai kormány, amely hosszú éveken keresztül megtagadta azon állampolgárainak a kiadását, 

akiket egy Boeing utasszállító repülőgépnek a skóciai Lockerbe település fellett bekövetkezett és több száz 

ember halálát okozó felrobbantásával vádoltak, vagy néhány éve Omar mollah, a tálib rezsim vezetője, mert 

nem tartotta megalapozottnak Oszama bin Laden kiadatási kérelmét, melyet az Egyesült Államok kormánya 

nyújtott be). 

Egyébként a terrorista cselekményekkel vádolt személyek igazságügyi eljárására vonatkozóan a Nemzetközi 

Bírói Unió állásfoglalása szerint a vádlottak jogait tiszteletben kell tartani, ügyüket polgári, s nem katonai 

bíróság előtt kell tárgyalni. Ugyanakkor a terroristák nem részesülhetnek a menekülteknek nyújtott nemzetközi 

védelemben. 

3. Az ENSZ, a terrorista tálib rezsim és az al Kaida 
terrorista szervezet 

1996-ban a pakisztáni támogatással és segédlettel fegyveres úton hatalomra jutópastu nemzetiségű tálibok az 

Afganisztáni Iszlám Emirátus megteremtését tűzték ki célul, bevezették az iszlám törvénykezést, az országban 

terror légköre uralkodott a korábbi anarchiával szemben. A tálibok uralma ellen harcoló tádzsik, üzbég, hazara 

nemzetiségű erők (Északi Szövetség) viszont az Afganisztáni Iszlám Állammegteremtéséért harcoltak. A két erő 

közötti folyamatos fegyveres konfliktus fenyegette a térség békéjét és stabilitását: számos afgán állampolgár 

menekült el az országból, jelentősen nőtt az illegális drog-és fegyverkereskedelem forgalma, terrorista kiképző 

központok működtek és megnőtt a terrorista merényletek száma. 

1998. augusztus 7-én a kenyai fővárosban, Nairobiban és a tanzániai fővárosban, Dar es-Salaamban az amerikai 

nagykövetségek épületei ellen követtek el súlyos következményekkel járó terrorista robbantásokat (260 halott és 

4500 sebesült). Az Egyesült Államok kormányzati szervei által folytatott vizsgálat feltárta az Afganisztánban 

megtelepedett Al-Kaida felelősségét a merényletekben (további vizsgálatok szerint a tényleges merényleteket 

szomáliai fanatikusok követték el). 

Egyes jól értesült újságok, mint például az „Hebdo” című hetilap internetes változata a merényleteket azzal 

magyarázta, hogy a szudáni Iszlám Nemzeti Front vezetője, Hasszan-el- Turabi és az Egyesült Államok 

kormányának képviselői tárgyalásokat kezdtek egymással, ami az Oszama bin Laden által 1998-ban alapított és 

különféle radikális iszlám csoportokat tömörítő Iszlám Nemzetközi Front széteséséhez vezethetett volna. A 

merénylet tehát egyfelől az Egyesült Államok kormányának figyelmeztetését szolgálta, hogy hagyjon fel 

bomlasztást célzó tárgyalásaival, másfelől a szaúdi származású terrorista vezérnek az Egyesült Államok ellen 

meghirdetett „szent háborújának” sorába illeszkedett. 

Tájékoztató az ENSZ terrorizmus elleni küzdelmének állásáról 

 

Forrás: ENSZ 

Oszama bin Ladennek nem ezek voltak az első kitervelt terrorista akciói: a nevéhez fűződik 1996-ban egy 

amerikai légi bázis ellen Rijádban elkövetett merénylet. De szerepe volt az egyiptomi és algériai iszlám 

terrorizmusban is. Összességében 18-20 nagy hatású terrorista akció kötődik a nevéhez, és különféle fedő cégek 

révén finanszírozta az algériai, szomáliai, egyiptomi és eritreai iszlámista kiképző táborokat, miközben évekig 

Afganisztánban élt, ahol a tálib rezsim védelmét élvezte. 

1999. július 5-én az Egyesült Államok pénzügyi szankciókat vezetett be a tálib uralom ellen, mindaddig, amíg 

bin Ladent ki nem adják. A tálib vezető, Omar molla azzal tagadta meg a szaúdi származású terrorista vezér 

kiadását, hogy nincs elég bizonyíték ellene. 

Az afrikai fővárosokban elkövetett merényletek kapcsán az ENSZ BT a következő határozatokat hozta. Az 1998 

augusztus 13-án hozott 1189. sz. határozat megállapítja és elítéli a nairobi és dar es-salaami merényleteket. 

Kijelenti, hogy a terrorista akciók megtorlása fontos a nemzetközi béke és biztonság megőrzése szempontjából 

és felszólítja az államokat, hogy hozzanak szükséges intézkedéseket a károsult országok megsegítésére és a 
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merényletek elkövetőinek a kézrekerítésére. Az 1998. augusztus 28-án hozott 1193. sz. határozat az afganisztáni 

helyzetre vonatkozik. A BT elítéli az afgán konfliktus folytatását és felszólítja a harcban álló feleket, hogy békés 

úton rendezzék vitáikat. A BT ugyancsak helyteleníti a konfliktusba való külső beavatkozást bármelyik fél 

javára katonai személyzet, fegyverek és hadifelszerelések küldésével (több ezer – többnyire arab – zsoldos és a 

szomszédos országokból, s különösen Pakisztánból iszlám teológiai hallgatók vettek részt az afganisztáni 

harcokban). 

Ezen kívül a határozat kitért az afganisztáni terrorizmus kérdésére is, elítélve az Iráni Iszlám Köztársaság 

Mazari Serifben található főkonzulátusának elfoglalását, s követelte egyfelől, hogy a különféle afgán csoportok 

hagyjanak fel terroristák és szervezeteik rejtegetésével és támogatásával, másfelől, hogy a tálibok szüntessék be 

illegális tevékenységeiket (drog-és fegyverkereskedelem). 

A 2001. július 30-án hozott 1363-as sz. határozat célja, hogy figyelemmel kísérje az 1267-es (1999. október 15) 

és az 1333-as (2000. december 19) sz. határozatok végrehajtását. Az 1267. sz. határozat azt követően született 

meg, hogy az Egyesült Államok az afrikai nagykövetségei ellen elkövetett merényleteket – 1999. augusztus 20-

án – egyoldalúan megtorolta afganisztáni és szudáni célpontok ellen indított rakétatámadásokkal (erre a 

későbbiek során még visszatérek). A határozat megerősítette, hogy az ENSZ továbbra is elkötelezett 

Afganisztán szuverenitása, függetlensége, területi integritása és nemzeti egysége mellett, de egyúttal kisebb 

mértékű szankciókat rendelt el (megtiltotta pl. a tálibok tulajdonában lévő vagy az általuk ellenőrzött 

vállalatokba való külföldi beruházásokat) és további súlyos szankciókat (a tálibok pénzügyi alapjainak és 

pénzforrásainak befagyasztása) helyezett kilátásba a nemzetközi jogot figyelmen kívül hagyó, az afgán területen 

terrorista csoportok fogadását és kiképzését biztosító tálib rezsim ellen, amennyiben egy hónapon belül nem 

adja ki Oszama bin Ladent illetékes nemzetközi hatóságoknak. 

Az 1333. sz. határozat – megállapítva, hogy a tálibok megtagadták Oszama bin Laden kiadását – a szankciók 

szigorítását célozta (megtiltotta a tagállamoknak katonai felszerelések, fegyverek és lőszerek stb..) szállítását a 

táliboknak. A BT újra megerősítette Oszamabin Laden, az Al-Kaida vagy más kapcsolódó személyek és 

szervezetek pénzügyi alapjai és egyéb pénzforrásai befagyasztását, éppúgy, mint az Ariana Afghan Airlines 

légiforgalmi társaság járataira vonatkozó repülési tilalmát. E határozatban újdonságként szerepel a BT-nek az a 

követelése, hogy a tálibok haladéktalanul szüntessék meg a mák illegális termesztését – a terrorizmus pénzügyi 

finanszírozását szolgáló – ópium előállítás céljából. Sőt felkérte a tagállamokat, hogy akadályozzák meg a 

táliboknak a heroin összetételéhez szükséges kémiai vegyület, az acetanhidrid szállítását is. 

Az 1363. sz. határozatában a BT emlékeztet rá, hogy minden tagállam kötelessége, hogy betartsa e két 

határozatot. Felkéri a főtitkárt, hogy teremtse meg a határozatok végrehajtását ellenőrző mechanizmusokat (egy 

max. 5 főből álló szakértői, és legfeljebb 15 főből álló asszisztens csoport felállításával). A BT ugyancsak kéri a 

tagállamokat, hogy nyújtsanak fokozott segítséget az Afganisztánnal határos országoknak a határozatokhoz 

kapcsolódó rendelkezés végrehajtása céljából. 

Hiába létezik azonban a terrorizmus finanszírozásának felszámolására vonatkozó nemzetközi konvenció, hiába 

születtek meg a tálibok pénzügyi alapjainak befagyasztását célzó BT határozatok, vannak olyan államok, 

szervezetek, pénzügyi intézetek, bankok, melyek egyszerűen figyelmen kívül hagyják ezeket. Ha a tálib 

légitársaság gépei fel-és leszállásának ellenőrzése lehetséges is volt, a tálib hatalom pénzügyi alapjainak és 

egyéb pénzforrásainak a befagyasztása nem következett be. (Egy nemzetközi vizsgálat a tálibok által ellenőrzött 

szervezetek és vállalkozások felderítésére igen hosszú időt vett volna igénybe, mielőtt a pénzügyi szankciók 

valóban hatással lettek volna a tálibokra). Az iszlám fundamentalista hatalmi szervezet finanszírozása egy nagy 

számú, a banktitok előnyeit élvező fedő társaságon keresztül történt, amelyek arra szolgáltak, hogy elfedjék a 

terrorizmus „legális” finanszírozási forrásait. Ehhez járult még az ópium illegális kereskedelméből befolyó pénz 

is. 

Az ENSZ számára nehéznek bizonyult hatékony szankciókat elrendelni a tálibok ellen, akik egy nemzetközileg 

nem elismert államot képviseltek (csak egy állam, Pakisztán ismerte el a uralmukat). Nehézségek származtak 

abból is, hogy a BT olyan szankcióikat rendeljen el, mely kizárólag a hatalmon lévő tálibokat, s nem az egész 

afgán lakosságot sújtaná. 

Pedig a tálibok maguk is követtek el terrorista akciókat: iráni diplomatákat gyilkoltak meg, meggyilkolták az 

ENSZ Világélelmezési Programja és a Menekültügyi Főbizottsága két afgán munkatársát és az ENSZ egyik 

katonai tanácsadóját. Ezen kívül a tálib kormányzat által folytatott politika igen komoly problémákat vetett fel a 

nemzetközi humanitárius jog és az emberi jogok folyamatos megsértése, s különösen a nők és a fiatal lányok 

súlyos diszkriminálása tekintetében. 
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A 2001. szeptember 11-i new yorki és washingtoni terrorista merényletek után az ENSZ reagálása nem váratott 

magára, mivel a BT másnapi – 1369-as sz. határozata – kategorikusan elítélte a merényleteket. Minden 

tagállamot felszólított arra, hogy működjön közre a terrorista akciók kitervelőinek és végrehajtóinak 

felkutatásában és megbüntetésében, valamint felkérte a nemzetközi közösséget, hogy fokozza erőfeszítéseit a 

nemzetközi terrorizmus felszámolása érdekében. 

E határozat elején a BT emlékeztet az egyéni vagy kollektív védelem jogára, amely szinte felhatalmazta az 

Egyesült Államokat a válaszlépés megtételére (de legalábbis legitimálta az válaszlépést). A válaszcsapás nem 

váratott sokáig magára, hiszen az Egyesült Államok más államokkal együttműködve október 7-én megkezdte a 

katonai akciót Afganisztánban a tálib rezsim megdöntésére és az al Kaida terrorista szervezet szétzúzására, 

valamint Oszama bin Laden – élve vagy halva történő – kézrekerítésére. 

4. Terrorista kiképző központok a világban 

A nemzetközi konvenciók, határozatok kidolgozása és alkalmazása fontos „harci” eszköz a nemzetközi 

terrorizmus ellen, de – mint az a fentiekből is kiderült – csak korlátozott gyakorlati eredménnyel jár. Valójában 

egyes tagállamok, melyek esetleg még aláírói is a különféle nemzetközi terrorizmusellenes konvenciónak, saját 

területükön terroristáknak adnak menedéket, akik büntetlenül tevékenykednek, kiképzéseken vesznek részt vagy 

merényleteket készítenek elő a szóban forgó állam határain kívül található célpontok ellen. Az alábbi lista 

egyrészt korántsem teljes, másrészt 1997-ben közzé tette őket Hunter Thomas a Jane‟s Intelligence Review c. 

folyóiratban, tehát a 2001. szeptember 11-i terrorista merényleteket megelőző állapotokat tükrözik. Mind 

azonáltal tisztában kell lennünk azokkal a korlátokkal, melyek az ilyen típusú információk begyűjtésével járnak, 

hiszen azok többsége bizonyosan a titkosszolgálatoktól származnak. Ezekkel az adatokkal tehát csupán 

szemléltetni szeretném az ENSZ és a tagállamok kapcsolatának ellentmondásos voltát, annak érzékeltetésére, 

hogy komoly akadályok gátolják a világszervezet antiterrorista harcát. Az ellentmondásos helyzetet bizonyára 

az a tény is táplálja – és ez ismételten a terrorizmus átfogó meghatározásának a hiányára is utal – , hogy az 

ENSZ az állami terrorizmus problémáját igazából még soha nem tűzte napirendre. Kétségtelen nagyon kényes 

lenne kimunkálni egy nemzetközi konvenciót ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, mivel az adott esetben az 

érintett államok szuverenitását, területi integritását is kérdésessé tenné, ami viszont az ENSZ alapokmányának 

mondana ellen. 

Ugyanakkor az államok felelősségi körébe tartozik, hogy ne engedjenek terroristákat az országba, ne engedjenek 

kiképző központokat működni és terrorista akciókat indítani saját területükről. Milyen mértékben terhel egy 

adott államot a felelősség, ha mindez mégis bekövetkezik? Az ilyen esetek vajon részét képezik az állami 

terrorizmusnak? 

Mindenesetre a kilencvenes években a legtöbb terroristát Pakisztánban képezték ki. Nemzetközi becslések 

szerint több mint hatvan kiképző tábor létezett az ország területén, melyek többsége döntően a hinduk és egyes 

muzulmánok elleni harcra adtak kiképzést. A pakisztánihoz hasonló helyzet létezett Afganisztánban, ahol – mint 

az Al Kaida példája is mutatja – könnyen telepedtek meg a terrorista szervezetek, vagy azért, mert az országnak 

nem volt központi kormánya, vagy azért, mert a tálib kormány tudatosan járult hozzá a kiképző központok 

létesítéséhez és működtetéséhez. 

Tucatnyi – farmoknak és falvaknak álcázott – kiképző tábor létezett Iránban, s az iráni titkosszolgálat (Iranian 

Revolutionary Guards Corps) ellenőrizte őket. Évente 4-5000 terrorista kapott „diplomát” ezekben a kiképző 

táborokban, miután elsajátították a kis és középkaliberű fegyverek, a robbantószerek használatát, az öngyilkos 

bombamerényletek technikáit. Az „utánpótlás” számos országból – Algéria, Egyiptom, Jordánia, Libanon, Líbia, 

Szaud Arábia, Szíria, Törökország stb. rekrutálódott. 

1994-ben, a délszláv háború idején iráni katonai személyzet érkezett az ostromlott muzulmánok megsegítésére 

Bosznia-Hercegovinába. A segélynyújtás lényegében fegyverrel és felszereléssel való ellátást jelentett, de 

kisebb terrorista csoportok és iráni titkosszolgálati instruktorok ugyancsak segítették őket. 1995-ben még kb. két 

ezren voltak az országban és több kiképző tábor létezett, melyek működtetését Irán finanszírozta. 

Irakban a PKK török kurd szervezet és a száműzetésben élő szunnita irániak kiképző táborai voltak 

megtalálhatók. A terroristák kiképzése általában négy hónapot vett igénybe, amikor is a hagyományos 

tűzfegyverek és robbanószerkezetek használatát, valamint a modern gerilla harcmodor technikáit sajátították el. 

Egyes táborokban nőket is kiképeztek. 

Libanon területén már évtizedek óta folynak terrorista kiképzések jól kiépített infrastrukturális feltételek között 

és céljaik tekintetében egymástól nagyon távol álló terrorista csoportok számára (a hetvenes években például ide 
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jártak kiképzésre nyugat-európai vagy japán szélsőbaloldali terroristák). Ugyancsak ezekben a táborokban 

kapott kiképzést az Izrael ellen fellépő palesztin terroristák többsége is, akik a kézifegyverek, aknák vagy a 

bombák használatát sajátították le, éppúgy, mint a határokon való áthatolás vagy a plasztikbombák autókra 

szerelésének a technikáit. 

Szíria a nemzetközi nyomás hatására csökkentette a terrorista csoportok támogatását, és több kiképző tábort be 

is zárt. A szíriai kormány a Bekaa-völgyben található kiképző táborokat közvetlenül ellenőrizte. Sőt a 

damaszkuszi repülőtérről úgy tartották, hogy az iráni fegyver-és felszerelés szállításokat bonyolította a 

szélsőséges Hezbollah táborok számára. 

A kiképző táborok térképén megtalálható két dél-kelet ázsiai ország, Thaiföld és Malájzia is. A máshol kiképzett 

terroristák vagy iszlám milicisták ezekbe az országokba a helyi milicisták kiképzésére érkeznek. Ugyanakkor a 

két ország kormánya között egy együttműködési egyezmény a terroristák jelenlétének felszámolását célozza, 

mindazonáltal mindegyik kormány a másikat vádolja, hogy támogat az országa területén működő kiképző 

csoportokat. 

Ázsiában maradva, megemlíthetjük még Észak-Koreát, ahol mintegy harminc kiképző tábort számoltak össze. A 

kiképzések csaknem egy évig tartottak, és magában foglalták a városi és vidéki gerillaharcra való felkészítést, az 

emberrablás és a különféle gyilkosságok technikáinak, a kommunikációs technikáknak, valamint a túlélés 

módszereinek az elsajátítását. 1960 óta mintegy tízezer külföldi gerillát képeztek ki észak-koreai területen. A 

kiképzésekben az észak-koreai titkosszolgálatoknak is szerepe volt. 

Kolumbiában konkrét politikai célokhoz (baloldali gerilla- vagy szakszervezeti tagok likvidálása) és a 

drogkereskedelmhez kapcsolódó paramilitáris kiképzések folytak és folynak. A drogkartellek külföldi katonai 

szakértőket szerződtetnek a kiképzések biztosítására. 

Sajátos esetet jelent egy híres amerikai katonai kiképző iskola, amely nem terrorista kiképző központ. A 

hidegháború kezdetén, 1946-ban Panamában hozták létre, majd a Egyesült Államokba, Fort Benning-be 

(Georgia) telepítették át a School of Americas-t, amely – egyebek között – latin-amerikai katonákat képezett ki 

felkelés- és drogellenes harcra (az iskola 2001. januárban nevet változtatott: Western Hemisphere Institute for 

Security Cooperation). Számos példa mutatja azonban, hogy az iskolában kiképzett sok dél-és közép-amerikai 

katona országukba hazatérve és hivatásuk gyakorlása közben súlyosan megsértették az emberi jogokat 

(gyilkosságok, kivégzések, kínzások, eltűnések). A kiképzést szerzettek közül egyesek ismert diktátorok lettek: 

Manuel Noriega és Omar Torrijos (Panama), Leopoldo Galtieri és Roberto Viola (Argentína), Guillermo 

Rodriguez (Ecuador), Hugo Banzer (Bolívia). 

5. Elvi és gyakorlati dilemmák, nehézségek 

Az eddigiekből is kiderült, hogy az ENSZ az egyetlen instancia, amely globális szinten képes szervezni, 

irányítani, koordinálni az antiterrorista tevékenységet és a nemzetközi együttműködést, de nem volt még képes 

kidolgozni a terrorizmus világos és egyértelmű definícióját, amely minden kétséget kizáróan lehetővé tenné a 

különféle terrorista cselekmények beazonosítását és a „terroristának”, „aterroristának” és „antiterroristának” 

minősíthető cselekedetek világos megkülönböztetését. Számos delegáció éppen a nemzetközi terrorizmus 

elégtelen meghatározása miatt kérte – miként arra korábban már utaltam –, hogy dolgozzák ki a terrorizmus 

globális definícióját egy nemzetközi konvenció keretében. Be kell azonban látni, hogy a különböző diplomáciai, 

kulturális, geo-ökonómiai és geopolitikai érdekekkel rendelkező államok között megteremteni az egyetértést egy 

egységes és kizárólagos meghatározással kapcsolatban nem egyszerű feladat. Mindebből következően az 

államok között gyakran vált ki vitát a terrorista cselekmények értelmezése ill., annak megítélése is, hogy ha 

államok, nem etatikus csoportok vagy éppen egyének követnek el terrorista cselekményeket, akkor azonos 

módon kell-e vagy lehet-e kezelni őket? 

Mindazonáltal némi előrelépést tükröz a terrorizmus pénzügyi infrastruktúrájának felszámolására vonatkozó 

konvencióban (2000. február 25.) szereplő meghatározás, mely szerint „terrorista cselekedet” alatt nemcsak a 

nemzetközi konvenciókban eddig meghatározott cselekedetek érthetők, hanem minden olyan cselekedet, amely 

halált vagy súlyos testi sértést okoz olyan személyeknek, akik nem közvetlen részesei a fegyveres 

összecsapáshoz vezető ellenségeskedéseknek, vagy amikor e cselekedetek célja a lakosság megfélemlítése, a 

kormány vagy egy nemzetközi szervezet kényszerítése valamilyen cselekedet végrehajtására. 

Ha nem is létezik a terrorizmus átfogó, mindenre kiterjedő definíciója az ENSZ-ben (ha egyáltalán létezhet ilyen 

definíció!), a szervezet különféle szervei és a tagállamok különféle delegációi abban egyetértenek, hogy a 

terrorizmus komoly fenyegetést jelent - sőt az egyik legsúlyosabb fenyegetést jelenti – a nemzetközi közösség és 
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az államok számára, az emberi életre, szabadságra és méltóságra, a demokratikus társadalmakra épp úgy, mint a 

társadalmi békére és a közrendre. 

Ne feledkezzünk el arról a triviálisnak tűnő, de igencsak fontos összefüggésről, hogy a terrorista 

merényletekben a terror logikája munkál, melynek célja egy adott ország gazdasági, politikai és társadalmi 

életének megbénítása. De a terrorizmus nemzetközi szinten is előidézhet instabilitást, mely összekapcsolódva az 

államközi és etnikai kapcsolatokban rejlő erőszakkal, elvileg lehetővé teheti a terroristáknak tetteik igazolását és 

azok folytatását. 

A definíciós nehézségek érzékeltetése után azt a kérdést kell feltennünk – figyelemmel természetesen az eddig 

leírtakra –, hogy vajon valódi eszközök állnak-e az ENSZ rendelkezésére ahhoz, hogy hatékony és célravezető 

nyomást gyakoroljon az államokra és a terrorista szervezetekre? 

Itt mindenekelőtt a jogi eszközök hatékonyságának kérdése merül fel. A nemzetközi konvenciók szövegeit a 

tagállamok jóváhagyás előtt megvitatják, megtárgyalják és módosító indítványokkal látják el, így a végső 

szövegben elvileg minden állam megtalálhatja a maga szempontjait. Ezért aztán a konvenciók szövegei elég 

általánosak és elég nagy értelmezési szabadságot hagynak az aláíró államoknak. Szükséges lenne tehát, hogy a 

konvenció elfogadása után az ENSZ a tagállamok rendelkezésére bocsásson egy, a konvenció pontos 

rendelkezéseit, részletes alkalmazási feltételeit magyarázó dokumentumot, ami lehetővé tenné az értelmezési 

tévedések kiküszöbölését. 

Az igazsághoz tartozik, hogy a jogi rendelkezések csak akkor lehetnének valóban hatékonyak, ha minden 

ország, de legalábbis az országok többsége ratifikálná őket. Márpedig tudjuk, hogy egyetlen nemzetközi 

konvenciót sem ratifikált a nemzetközi közösség a maga teljességében. 

Mindent összevetve, az ENSZ a terrorizmust bűnnek és igazolhatatlan fellépésnek tekinti bárki legyen a 

terrorista merénylet értelmi szerzője és végrehajtója, bárhol kövessék is el, és bármilyenek is legyenek az 

elkövetők – politikai, filozófiai, vallási, faji, ideológiai vagy etnikai – motivációi. Ugyanakkor az ENSZ nem 

tekinthet el a saját alapokmányában szereplő alapelvektől, például a népek önrendelkezési jogától. De vajon 

könnyű e minden esetben különbséget tenni a terrorizmus és egy adott nép önrendelkezéséért folytatott harca 

között? Ez egy újabb kérdés, melyet a Világszervezet Közgyűlése még nem volt képes szabályozni, és így ebben 

a vonatkozásban is hiányzik az egyértelmű megítélés kritériuma. 

De az ENSZ-nek tiszteletben kell tartania, sőt őrködnie kell az államközi kapcsolatokat szabályozó egyik 

legalapvetőbb, az Alapokmányban is hangsúlyozottan szereplő elv, a más államok belügyeibe való be nem 

avatkozás elve felett is. A beavatkozási kényszer, melyre az államok egy része az utóbbi időben mind 

gyakrabban hivatkozik, az esetek döntő többségében az államok többsége szempontjából rendkívül kényes 

(ilyen például a legújabb amerikai biztonsági doktrínában szereplő preventív háború elve). A nemzetközi 

közösség a más államok belügyeibe való beavatkozást csupán humanitárius katasztrófa kialakulásakor fogadja 

el, de azt is csak komoly viták után és nagy körültekintéssel. 

Ugyanakkor, amikor a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető veszélyről van szó, mint a nemzetközi 

terrorizmus esetében, az ENSZ különféle szerveinek kötelessége a nemzetközi közösség érdekében cselekedni. 

Ebből adódóan a Közgyűlésnek és a BT-nek a tagállamokat kényszerítő döntéseket is kell hoznia, s éppen mert 

kényszerítő jellegűek, nem tekinthetők az államok belügyeibe való beavatkozásnak, éppen mivel a béke, a 

biztonság és a nemzetközi közösség érdekeinek a megőrzése a céljuk. A kényszerítő határozatok leggyakrabban 

szankciókat jelentenek, amelyek viszont nem csak adott kormányokat, terrorista csoportokat és szervezeteket 

sújtanak, hanem a lakosságot is, amely vétlen és gyakran szenved az el nem követett, s nem is támogatott 

vétségek miatt (jól mutatja ezt például Irak esete az öbölháború óta elrendelt szankciók kapcsán). 

A fentiek alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a nemzetközi antiterrorista konvenciókra, határozatokra feltétlenül 

szükség van, de azt is látni kell, hogy a terrorista cselekedetek nem szűnnek meg addig, amíg államok 

támogatnak terrorista csoportokat és szervezeteket. Meg kell találni annak módját, hogy a nemzetközi 

konvenciók és a határozatok rendelkezéseit valóban hatékonyan lehessen alkalmazni. 

S itt visszatérünk a terrorizmus okainak a kétségkívül összetett problémájához. Tapasztalhatjuk, hogy a 

terrorizmus okainak megítélése miként a múltban is, élénk és éles viták tárgya. Minden jel arra utal, hogy 

napjainkban is a már korábban megismert két felfogás ütközik egymással: az egyik a terrorizmus okait akarja 

kideríteni, amíg a másik a jelenség felszámolását és megszüntetését tartja fontosnak. 
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Márpedig a nemzetközi terrorizmus jelensége elleni hatékony harc – bármilyen bonyolult és összetett 

elemzéseket kíván is – megköveteli az alapjául szolgáló politikai, társadalmi, kulturális, pszichológiai stb. 

tényezők kutatását és rendszerbe foglalását. Egyébként a terrorizmus okainak vizsgálata lehetővé teszi a 

jelenség kifejlődésének és változásainak jobb megértését és előrelátását, s leküzdéséhez az esélyek növelését. 

A terrorizmus nem mai jelenség, hiszen a fennálló hatalmi berendezkedések ellen már régen is kihívásokat 

intéztek az erőszak különféle formáit alkalmazó csoportok. Ám egyre nyugtalanítóbb az a nagyszabású és 

mélyreható fenyegetés, amit a terrorizmus napjainkban jelent, miként azt a tavaly szeptemberben és az azóta 

elkövetett merényletek, ill., a világméretű lélektani hadviselés változatos formái mutatják. 

A hatékony nemzetközi fellépés lehetőségeit megnehezítik a terrorizmus jelenségéhez kapcsolódó 

tevékenységek, mint például a tiltott drog-és fegyverkereskedelem, a csempészet, a pénzmosás, vagy éppen az 

ipari kémkedés. Mindez azzal magyarázható, hogy amikor terroristák megtelepszenek egy ország területén, 

akkor ezt gyakran olyan körzetekben teszik, melyet kevésbé tartanak ellenőrzés alatt a helyi hatóságok. Ezeket a 

körzeteket „szürke zónáknak” vagy „terra incognitának” is nevezik. Ez a helyzet nemcsak azt teszi lehetővé a 

terrorista szervezeteknek, hogy kiképezzék tagjaikat és zavartalanul készüljenek elkövetendő merényleteikre, 

hanem azt is, hogy illegális tevékenységeket folytassanak pénzhez jutás céljából. Ez a szükséglet aztán teret ad a 

szervezett bűnözés fellendülésének, vagy a maffiák jól konspirált ténykedésének. 

Ha az ENSZ tisztában is van a nemzetközi terrorizmushoz kapcsolódó illegális tevékenységek létezésével, a 

nemzetközi konvenciók és a különféle határozatok nagyon ritkán térnek ki ezekre a kérdésekre. A téma 

legfeljebb az ENSZ sajtóközleményeiben jelenik meg, de eddig még az e tekintetben érintett országokat 

szankcionáló rendelkezést a világszervezet nem hozott, mert valójában azon az állásponton van, hogy a 

törvénykezés e területen a tagállamok kötelessége és felelőssége. A kör itt ismét bezárul: a terrorizmushoz 

kapcsolódó illegális tevékenységek gyakran húznak hasznot az állami intézmények korrupciójából, és még 

gyakrabban táplálják azt. 

Az antiterrorista harc hatékonysága szempontjából további problémát jelent, hogy a kommunikációs 

technológiák, a közlekedés és a fegyverek fejlődése meghatározza a terrorizmus elkövetési módszereinek a 

fejlődését is. A hagyományos és tömegpusztító fegyverek burjánzása és illegális piacra kerülése szinte 

megoldhatatlan nehézségek elé állítja az ENSZ-t. Valójában a nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek, mint a 

már az Egyesült Államokban bevetett anthrax vagy a kilencvenes évek közepén a tokiói metróban bevetett 

szarin gáz, mind inkább elérhetők azon terroristák számára, akik rendelkeznek a beszerzésükhöz vagy 

előállításukhoz szükséges pénzforrásokkal és eszközökkel. 

A terrorizmus új fegyvereinek használatával szemben a tagállamai szilárd elkötelezettsége nélkül az ENSZ 

csaknem tehetetlen. Ami a nukleáris terrorizmust illeti, egy nemzetközi konvenció kidolgozás alatt áll. De mit 

képes tenni a biológiai vagy a vegyifegyverek terroristák általi bevetése ellen? 

Befejezésül még egy problémát szeretnék a „problémák tárházából” felidézni, nevezetesen az elvek 

alkalmazásának kettős mércéjét az államokra. Nyilvánvaló, hogy minden államnak megvan a maga politikai, 

stratégiai, diplomáciai vagy gazdasági érdeke. Ugyanakkor egyes államoknak nagyobb a súlya a nemzetközi 

közösségben vagy a nemzetközi színtéren, mint másoknak. Az ENSZ nem azonos módon lép fel, ha – tegyük fel 

– Afganisztán, Irak, Oroszország vagy az Egyesült Államok követ el bármiféle jogsértést. 

Ha ebből a szempontból az Egyesült Államokat és Afganisztánt tesszük a mérlegre, a velük kapcsolatos 

nemzetközi értékelés és ENSZ-eljárás különbözősége azonnal kiderül. Ismeretes, hogy 1998 augusztusban az 

amerikai nagykövetségek ellen Nairobiban és Dar es-Salaamban elkövetett merényletekre válaszként az 

Egyesült Államok cirkáló rakétákkal megsemmisített egy szudáni gyógyszergyárat, melyről feltételezték, hogy 

idegbénító gázt állít elő Oszama bin Laden megrendelésére, és rakétatámadást indított hat afganisztáni helyszín 

ellen, melyekkel kapcsolatban azt gyanították, hogy az Al-Kaida terrorista hálózat kiképző és műveleti bázisait 

rejtik. A terrorizmusra ily módon adott – egy oldalúnak minősített – választ sok állam a nemzetközi jogra vagy 

az ENSZ Alapokmányra hivatkozva ugyancsak terroristának bélyegezte. A helyzet fonákságát mutatta, hogy a 

kilencvenes évek közepén dúló afganisztáni polgárháborúban az Egyesült Államok még a tálibokat támogatta, 

mert akkor – legalábbis látszólag – ők képviselték a közép-ázsiai kőolaj- és gázkészletekkel kapcsolatos 

amerikai stratégiai érdekeket. 

Noha esetenként az ENSZ helytelenítette is az Egyesült Államok fellépéseit, soha nem ítélte el közvetlenül. Az 

Egyesült Államok a BT vétójoggal rendelkező tagja, ami adott esetben azzal járhatna, hogy válaszlépésként a 

szervezet valamennyi döntését megvétózná, s ezzel teljesen megbénítaná a világszervezet döntéshozatali 

folyamatát. Mi több az Egyesült Államoknak, mint a világ egyetlen szuperhatalmának sokkal nagyobb súlya van 
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annál a nemzetközi színtéren, hogy az ENSZ megkockáztassa, hogy az amerikaiak hátat fordítsanak neki, vagy 

rosszabb esetben, kilépjenek belőle. Nem beszélve arról, hogy nem az Egyesült Államok az ENSZ ellensége, 

hanem a globális terrorizmus, amelynek felszámolására viszont az ENSZ-nek az Egyesült Államok unilaterális 

vagy multilaterális szerepvállalása nélkül a jövőben még kevesebb esélye lenne, mint ezidáig volt. 

6. Néhány következtetés 

Ha az ENSZ az elmúlt három évtizedben létre is hozott egy viszonylag komplex jogiszabályozási keretet, de az 

még korántsem fedi le a terrorizmus minden aspektusát, hiányzik a terrorizmus átfogó meghatározása, és a BT 

által elrendelt szankciók általában véve nem elég kényszerítőek. 

De a létező jogi eszközök alkalmazása tekintetében komoly hiányosságok tapasztalhatók a tagállamok részéről, 

mert nem mindig ratifikálják vagy nem alkalmazzák a konvenciókat következetesen, ami által nagy mértékben 

csökken azok visszatartó ereje. Az ENSZ-nek tehát el kellene érnie, hogy minden tagállam parafrálja és 

ratifikálja a nemzetközi terrorizmus elleni harc érdekében meghozott valamennyi nemzetközi és regionális 

konvenciót. 

A világszervezet több alkalommal is deklarálta, hogy a nemzetközi konvenciók a terroristáknak szóló üzenetek, 

hogy cselekedeteik nem maradnak büntetlenül. Az ilyen deklarációk azonban nem eredményezik automatikusan 

azt, hogy a terroristák felhagynak törvénytelen és jogtalan cselekedeteikkel, annál az egyszerű oknál fogva, 

hogy léteznek az ENSZ által kimunkált antiterrorista jogi eszközök. Amíg a terrorista csoportokat támogatják, 

finanszírozzák, amíg lesznek az ügyükhöz csatlakozó személyek, amíg a nemzetközi konvenciókat nem 

alkalmazzák teljes mértékben, amíg a szankciókat kijátszák, addig a terrorizmus fennmarad. 

De fennmarad akkor is, ha a felszámolására úgy törekszenek, hogy az okaival nem foglalkoznak, azaz 

összhangba kell hozni a kétféle megközelítést. A terrorizmus elleni harc hatékonysága feltételezi a számos 

országban, valamint a fejlett és a leszakadó országok között egyre növekvő gazdasági és társadalmi 

egyenlőtlenségekből táplálkozó konfliktusok megelőzésére irányuló nemzetközi erőfeszítéseket is. Erre még 

akkor is szükség van, ha a terrorizmusnak nyilvánvalóan nemcsak gazdasági okai vannak (ha elfogadnánk a 

gazdasági okokkal való kizárólagos magyarázatot, akkor például Bangladesnek, a világ egyik legszegényebb 

országának kellene a világon elkövetett terrorista merényletek statisztikáit vezetni). Az okok elleni küzdelemmel 

együtt ugyancsak nemzetközi összefogással kell harcolni a terrorizmushoz kapcsolódó tevékenységek – fegyver-

és drogkereskedelem, a pénzmosás és a terrorista hálózatok finanszírozása – ellen is. 

Ezt a néhány következtetést messzemenően alátámasztja az ENSZ 2002. december 17-én közzétett bizottsági 

jelentése, mely szerint „az Al-Kaida csoport még mindig globális fenyegetést jelent a békére és a biztonságra, 

annak ellenére, hogy komoly csapások érték az infrastruktúráját”. Az öt tagú szakértő bizottságot az 2001. 

szeptember 11.-i merényletek után a BT hívta életre azzal a megbízatással, hogy kísérje figyelemmel az Al 

Kaida ellen hozott intézkedések, nevezetesen a szervezet pénzalapjainak befagyasztására, ill., tagjai utazási 

tilalmára vonatkozó intézkedések megvalósulását. A szakértői bizottság elnöke, Michael Chandler szerint, az 

Al-Kaida tagjai akadálytalanul utaznak Európában és Dél-Kelet Ázsiában, valamint Pakiszán és Afganisztán 

között. Ennek is köszönhető, hogy az Afganisztán keleti részében reaktivált táborokban ismét Al-Kaida 

terroristák kapnak kiképzést. A bizottság becslése szerint a terrorista szervezetnek, mintegy tízezer ügynöke van 

szerte a világon és Oszama bin Laden még mindig képes pénzügyi forrásokhoz és fegyverekhez jutni. A 

harminc oldalas jelentés végül kiemeli: „Az Al-Kaida egy rejtőzködő tömegmozgalom és egyetlen ország vagy 

csoport sem képes egyedül szembeszállni vele.” 

Az ENSZ szakértői bizottság némely megállapítását még ugyanaznap este a „csecsenszálon nyomozó” francia 

hatóságok is alátámasztották: a Párizs melletti La Courneuveben az Al-Kaidához kötődő személyeket 

tartóztattak le. A három személy – francia-algériai, marokkói és algériai állampolgár – vegyi fegyverrel 

elkövetendő merényletet készített elő… 

7. Irodalomjegyzék 

http://www.un.org/ 

http://www.un.org/french/terrorism/index.html 

http://www.emergency.com 

http://www.un.org/
http://www.un.org/french/terrorism/index.html
http://www.emergency.com/
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10. fejezet - Berlusconi Forza Itáliája 
mint az olasz politikai szisztéma új 
jelensége 

Nuber István 

1. Berlusconi hatalomra kerülésének előzményei 

Az évszázadok során duális társadalmi, gazdasági fejlődést felmutató Európa nyugati, s főképpen keleti felén új 

történelmi szituáció teremtődött. A berlini fal ledöntésének jelképes ereje – a Német Szövetségi Köztársaságot 

kivéve – legnagyobb mértékben Olasz országban éreztette hatását. A bipolaritás megszűnésével véget ért a 

vezető politikai erőt képviselő jobb- és baloldali pártok (kereszténydemokrata és kommunista) külföldi politikai 

és anyagi támogatottsága. Ez az új fejlemény nemcsak a kommunistákat, hanem az uralmon levő 

kereszténydemokratákat is megrendítette. 

Mind a nemzetközi politikai, mind az olasz belpolitikai változások révén a politikai stabilitás meggyengült, a 

társadalmi egyensúly megingott. Ezzel szinte azonos időben megfigyelhető, hogy a bizonytalan helyzet miatt a 

tőke kivárt, lelassultak a beruházások, melynek következményeként növekedett a munkanélküliek aránya (12 

%), legnagyobb mértékben a fiatalok körében (kb. 50 %). Ez a szociális körülmény táptalaja lehetett a 

mindinkább radikálisabbá váló pártok (a posztfasiszta, a ligák) tömegbázisának. 

Az első Olasz Köztársaság megalakulásától kezdve legitimációs válsággal küszködött 1 . A tökéletlenül működő 

intézményrendszer reformálására tett javaslatok (70-es, 80-as évek) hamvába holtak. A pártok szociálisan és 

kulturálisan töredezettek voltak. A felekezeti jellegű párt állandóan ütközött a laikusokkal. Előfordult, hogy egy-

egy frakció vagy kisebb párt kormányokat buktatott meg. A kormányválságot rotációval próbálták megoldani 

(pl.: Andreotti hétszer volt miniszterelnök). A koalíció és az ellenzék között versengés helyett tisztességtelen 

konkurenciaharc folyt. A 90-es évekre egyre jobban kiütköztek és nyilvánvalóbbá váltak a politikai rendszer 

diszfunkcionális vonásai: a korrupció, a „kijárásos” politika, a klientúra rendszere, a traszformista hagyomány, a 

maffia összefonódása a politikai és gazdasági vezetőkkel. A politikai „váltógazdálkodás” hiánya involválta a 

pártokrácia kiépülését. 

A gerontokrácia garnitúrája nem tudott alternatívát nyújtani az olasz társadalom új politikai, gazdasági és 

kulturális kihívásaira. A tradicionális pártok csapdába estek: szinte egyszerre kerültek politikai, pénzügyi és 

erkölcsi válságba. Kialakult a pártok korrumpálásának szisztémája, s minden (képviselői poszt, pozíció, karrier) 

azon múlt, hogy az új elit a pártkasszát hogyan tudta megtömni, milyen volt a „sponzorszerző”, „szavazat 

szállító” képessége. 2 A pártok eszmei, kulturális értékei devalválódtak, elvesztették mozgósító, közösségeket 

összetartó erejüket. A pénznek mint a legfőbb értéknek a minden hatósága uralkodott el a politikai osztály 

vezetői körében. Ellentmondást tükröz, hogy a politika iránt érdeklődő polgárok reformokat akartak, az 

elitpártok pedig vagy megmaradtak a maguk konzervatív elefántcsonttornyukban, vagy fékezték az előrevivő 

változásokat és menteni próbálták irhájukat (pl. Craxi). 

A 90-es évektől a szociális és kulturális háló elhasználódásának tünetei megsokszorozódtak. A társadalmi 

csoportok, rétegek viszonya az ambivalens politikai helyzethez, kapcsolatai az állammal a nyílt kihívás jegyében 

zajlottak. Türelmetlen, kiábrándult, pesszimista társadalom állt szemben a bürokratikus intézményekkel. A 

társadalmi feszültséget tetézte, hogy a hol hullámzóan, hol dinamikusan fejlődő gazdaság (kiváltképpen 

Északon) nem tudott szinkronba kerülni a politikai infrastruktúrával. 

A fenti szituációt felismerve szükségszerűvé vált, hogy az északi nagyvállalatok képviselői nemet mondjanak az 

egyre több anyagi juttatást, „kenőpénzt” követelő és elherdáló, prostituálódott pártelitnek. 1991 decemberében 

Milánóban Antonio Di Pietro vizsgálóbíró vezetésével megalakult az ún. „Tiszta kezek” bírói csoport, amely 

rövididőn belül (1992 februárjában) a feltárt bizonyítékok birtokában megkezdte a letartóztatásokat. A Craxihoz 

közelálló szocialista politikus, Mario Chiesa lebukása elvezetett a fő bűnösök leleplezéséhez, amely 

                                                           
1Soltész Erzsébet: A képviseleti demokrácia berendezkedése és sajátosságai Olaszországban. Kandidátusi értekezés, 1990. 56-57.o. 

(Megtalálható az MTA könyvtárában) 
2 Horváth Jenő: Az első Olasz Köztársaság alkonya? Társadalmi Szemle, 1996/8-9. 53-57. 



 Berlusconi Forza Itáliája mint az 

olasz politikai szisztéma új jelensége 
 

 110  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

földrengésszerű változásokat indított el a politikai élet minden területén. Vádlottak padjára kerültek gazdasági 

vállalkozók, a kormány pártok prominens vezetői (a kereszténydemokrata Forlani, a szocialista Craxi, a 

republikánus La Malfa, a liberális Altissimo, a szociáldemokrata Vizzini – mindannyian párt főtitkárok –, 

feltehetően a maffiás kapcsolatokkal rendelkező Andreotti), gyanúba keveredtek a Baloldali Demokratika Párt 

elődjének egyes funkcionáriusai, az Északi Liga elnöke, Umberto Bossi, a médiacézár Silvio Berlusconi. Az 

1994-es parlamenti választások előtt majd minden harmadik szenátor és képviselő ellen vádat emeltek 

korrupciós ügyeik miatt. 

Berlusconi találkozója Kofi Annan, korábbi ENSZ-főtitkárral 

 

Forrás: ENSZ 

Az 1990-es évek első felében a háború utáni politikai, illetve pártrendszer teljesen átalakult. (A választási 

eredményeket, a változások trendjét az 1-es számú táblázat illusztrálja.) 1990 márciusában a Riminiben tartott 

kongresszuson felszámolódott az OKP és megszületett az új identitást kereső, később a szociáldemokrata elvek 

alapján politizáló Baloldali Demokrata Párt, Occhetto vezetésével, majd a külön platformban tömörülő 

kommunistákból az év végére létrejött a Kommunista Újjáalapítás nevű pártszerveződés, Bertinottival az élen. 

Az 1948 óta a politikai hatalmat kezében tartó Kereszténydemokrata Párt teljesen felmorzsolódott, illetve négy 

utódpárt kezdett formálódni (a Néppárt, a Segni vezette Paktum, a Kereszténydemokrata Centrum, a 

Kereszténydemokraták Uniója) a választási piacon. A politikai palettáról eltűnő Szocialista Párt maradványai 

Del Turco irányítása alatt visszatértek a történelmi tradíciókhoz. Hasonló sorsra jutott a többi történelmi párt is 

(a Köztársasági és a Szociáldemokrata). Időközben új pártalakulatok, mozgalmak jelentek meg az olasz politika 

színpadán, mint a Bossi vezette Északi Liga, a Hálózat, a Zöldek. A neofasiszta párt (MSI) újnéven (Nemzeti 

Szövetség), Fini vezetésével igyekezett szalonképesebbé tenni önmagát. 

A viharos politikai változások, átalakulások és átváltozások következtében vákuum keletkezett, a politikai 

színtér középső része üresen maradt, amelyet váratlanul és elemi erővel foglalt el egy teljesen új mozgalom, 

Berlusconi Forza Itáliája. A médiacézár azt a megismételhetetlen történelmi szituációt használta ki, amikor a 

tradicionális pártok tőkéje fogyóban volt vagy elfogyott, s a választópolgárok megcsömörlöttek a „pártokrácia” 

korrupt vezetőitől és impotens politikájuktól. 

2. Berlusconi első győzelme és bukása 

Berlusconi Forza Italiája azzal a határozott szándékkal robbant be a politikai arénába, hogy dinamizáló 

tényezőként egyrészt megváltoztassa a több mint negyvenöt év alatt megcsontosodott politikai struktúrát, 
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megsemmisítse a pártokrácia hadállásait, megszüntesse a kompromisszumokkal átszőtt kereszténydemokrata-

kommunista bipolaritást, másrészt megakadályozza a posztkommunisták („kriptokommunisták”) hatalomra 

kerülését. 

A Forza Italia mozgalmi jellege és laza hálózata egyaránt nevezhető politikai szervezetnek, s módszerét tekintve 

pedig vállalkozásnak. Berlusconi a gazdasági életben szerzett tapasztalatait sikeresen kamatoztatta a politikai 

szférában. Programjának kidolgozásához és az új mozgalom megszervezéséhez megnyerte a 

tömegbefolyásolásban jártas vezető politológusokat, filozófusokat, elismert – és baráti köréhez tartozó – 

ügyvédeket, médiaszakértőket. 

Berlusconi a pénzember (Olaszország leggazdagabb polgára), a régi mítosz felelevenítésével: „A nép nevében” 

jelszóval, a boldogabb jövő ígéretével mozgósítani tudta a politikától elfordulókat, a mérsékelteket, az eddig 

kevésbé befolyásolható rétegeket. Voksokat tudott szerezni a balközép tömbből is, és hatást gyakorolt a 

társadalom népi rétegeire, az északi tartományok munkásaira, nyugdíjasokra, háziasszonyokra. 

A Forza Italia kezdetben két jól elkülöníthető szervezeti forma szerint tagolódott. Egyrészt éppenhogy kialakuló 

pártnak, Berlusconi szavaival: mozgalomnak tételezte magát. Másrészt viszonylag autonóm alapegységek, 

klubok hálózataként szerveződött. A mozgalmat 1994. január 18-án jegyezték be, és elnöke Silvio Berlusconi 

lett. 

A Forza Italia már megalakulásakor rendelkezett professzionális szervezőgárdával. Berlusconi kezdeményezése 

nyomán 14.185 klub jött létre. 3 Kezdetben a klubokat egyszerű választási bizottságoknak szánták, szociális és 

kulturális szerepkörrel felruházva, „az élet és a társadalom liberál-demokratikus arculatának” népszerűsítésére 

hívták életre. A klubok a vállalkozók, szabadfoglalkozásúak, kereskedők, önkéntes társaságok, civil 

szerveződések tagjai körében lettek a legnépszerűbbek. A Forza Italiához csatlakozókat leginkább az a lehetőség 

motiválta, hogy főszereplői és alakítói lehetnek a politikai folyamatoknak, sőt a hatalomra kerülés esélye is – 

joggal – felcsillant előttük. 

Berlusconi választási programját a „Forza Italia nem párt, hanem mozgalom” hatásos jelszava vezette be. A 

Forza Italia sohasem lesz a „tagkönyvek tulajdonosainak pártja”, hanem a „nép pártjaként” fog működni – 

állította a piramis csúcsán álló vezér. Az olaszcsoda megvalósításáért kidolgozott program bevezetőjét 

teletűzdelte hangzatos ígéretekkel, néhol patetikus szófordulatokkal. Célkitűzéseit öt általános kitétel köré 

csoportosította. Többek között hivatkozott a polgári szabadságjogokra, a hatékonyan működő szabad államra, a 

társadalmi szolidaritásra. Hangsúlyozta a gazdaság további liberalizálását, a magánvállalkozás jelentőségét. 

Ígéretet tett a pénzügyi rendszer reformjára, az adóterhek csökkentésére. Szorgalmazta az európai történelmi 

szerepvállalás visszaállítását. A program második részében a negyvenöt pontból álló problémafelvetés 

részletesen taglalta a politikai, gazdasági és kulturális szféra területeit, valamint a különböző társadalmi 

csoportok, rétegek, pártok, civil kezdeményezések helyzetét és megoldást nemegyszer irreálisat - javasolt a 

társadalmi feszültségek, bajok orvoslására. „A csoda, amelyet meg akarunk valósítani, csak egy jobb 

Olaszország lehet” 4 – zárta felhívását a mozgalom elnöke. 

A mozgalom népszerűsége nemcsak Berlusconi populista programja, mozgósító erejű ígéretei, megtisztulási 

szándéka, a Messiás-várás miatt nőtt meg, hanem felerősítette az identifikációt a Cavaliere egyénisége, szónoki 

képessége, debatter stílusa, a médiacézár magabiztossága, a kitűnően megformált PR-ja, folyamatos jelenléte a 

médiában. Például az 1994-es parlamenti választásokat megelőző kampányban az első helyet szerezte meg a 

képernyőn való szereplésben. A Forza Italia is többször jelent meg a televízió adásaiban, mint legfőbb riválisa, a 

Baloldali Demokrata Párt. (2. sz. táblázat) 

Az elnök politikai sikerét nagymértékben elősegítette először, hogy politikája az újdonság erejével hatott a 

tömegtájékoztatásban. A kiválóan megkomponált fellépéseivel párhuzamosan zajlott a Tengentopoli viharai 

nyomán elkezdődött régi pártszisztéma lebontása. Az okok közül második helyen említhetjük az új politikai 

mozgalom azonosulását alapítójával: nagyon szoros kontaktus alakult ki a „termék” és a „termelő” között. Ezt 

az összeférhetetlenséget ellenfelei igen élesen bírálták, aminek következtében méginkább az érdeklődés 

fókuszába került a Lovag és mozgalma a politika piacán. Harmadszor tulajdonosi státusza (három televízió-

csatornát birtokol) predesztinálta, hogy már nem csupán gazdasági vezetőként, hanem politikusként is igen 

hamar ismertté váljon országszerte és külföldön is. 5 

                                                           
3R. Borcio: Le complicate scelte di Forza Italia, “il Mulino””, 2/1997. p. 270. 
4Per uno nuovo miracolo italiano. Il programma di Forza Italia, Trend, 1994. p. 7. 
5 G. Sani: C‟e un leader in video: la forza della telepolitica, “il Mulino”, 5/1995. pp. 877-879. 
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Berlusconi eredményes szereplésének egyik titka, hogy „karizmája” szerencsésen összekapcsolódott a 

legmodernebb és leghatékonyabb eszközök és módszerek széleskörű alkalmazásával. Ehhez járult hozzá, hogy a 

90-es évek elején a tömegkommunikáció a politikai tér kitöltésére szolgált. Ugyanakkor a Forza Italia rugalmas 

és hatékony mozgalomnak bizonyult a szükséges választói egyetértés és a hatalom azonnali elnyerése, 

megragadása érdekében. 

The Berlusconi Show – részlet Mark Franchetti dokumentumfilmjéből 

 

Forrás: BBC 

A kormánypártok bukása utáni zűrzavaros helyzetet, a politikai szükségállapotot kihasználva szállt szembe a 

„kommunista veszéllyel”, határolódott el a jobboldali korrumpált párt- és állami vezetőktől. Propagandisztikus, 

lehengerlő stílusával, „menedzseri” érzékkel maga mellé állította azokat a politikai erőket, amelyekkel új 

konszenzust lehetett kötni. Berlusoni demagóg jellegű, hangzatos ígéretekkel tarkított, nóvumot is tartalmazó 

programmal és rövid idő alatt korszerű formában szervezett párttal és választási szövetségeseivel (Bossi, Fini) 

győzelmet aratott. Május 11-én megalakult „az olaszcsoda” jegyében született koalíciós kormány, amelynek 

összetétele, a neofasiszta mi niszterek kinevezése miatt, nemtetszést váltott ki mind hazai (olasz), mind 

nemzetközi viszonylatban. 

Berlusconi elbizakodottsága, a parlamenti játékszabályok gőgös semmibevétele nagymértékben hozzájárult 

ahhoz, hogy a tényeken és logikán túli érvelései, egész mentalitása lelepleződjék. Rögtön kitudódott, hogy 

zsarnok, antidemokratikus személlyel állunk szemben, aki a törvényeket, különösen a büntetőjogi 

rendelkezéseket a saját érdekeinek megfelelően értelmezi, amennyiben a törvényhozó szervek alkotják meg 

őket. Ad abszurdum törvényen kívül akarta helyezni magát, mint jogtudor, mint az igazság egyedüli 

letéteményese. 

Ellenvéleményt nem tűrő stílusa, előítéletes vélekedése, tekintélyelvre való hivatkozásai és félreértelmezései 

miatt (az igazság, a bűntény kritériumainak sajátos „felfogása”) egyre inkább ellenszenvessé vált. A gazdasági 

menedzser és a politikai leader feloldhatatlan ellentmondásba került egymással, amikor nem mondott le 

televíziós csatornáiról, a Fininvest vállalatbirodalomnál elfoglalt pozícióiról. Autoriter intézkedései 

veszélyeztették a feszültségekkel terhes olasz társadalom, a politikai berendezkedés megújulását. Időközben 

öccse és üzlettársa, Paolo Berlusconi ellen bírósági vizsgálatok folytak, s ő magára is gyanú árnyéka vetődött. 

Az ellenzék rossz néven vette, hogy figyelmen kívül hagyta a szakszervezetek követeléseit, csak az általános 

sztrájk kilátásba helyezése kényszerítette a tárgyalásra. Többször becsmérlően beszélt a parlamentről, 

szembehelyezkedett a köztársasági elnökkel. Koalíciós partnere, Bossi is kivált a kormányból, és az ellenzék 

mellé állt. Berlusconi nem várva meg a bizalmatlansági indítvány feletti szavazást, 1994. december 22-én 

benyújtotta lemondását. 

3. Berlusconi második szárnyalása 

Berlusconi a kétszeri vereségből (1994, 1996) okulva azt a határozott célt tűzte ki, hogy mindenáron 

megszilárdítja pozícióit a gyökeresen átalakult pártstruktúrán belül, a korábbi győzelem megismétlése 

reményében. Elhatározása annál is inkább szükségszerűvé vált, mert a választási győzelmét követő hónapokban 

a klubjai elbizonytalanodtak, ugyanis meghiúsultak azok a lehetőségek, hogy a Forza Italia helyileg is 

konszolidált pártként vehessen részt a politika alakításában. A bizonytalanságot tetézte, hogy a képviselői 

csoportok korlátozott politikai befolyással bírtak, s ezért nem tudtak közvetlen kapcsolatot teremteni választói 

bázisukkal. A pártvezér antidemokratikus magatartása, agresszív stílusa, populista típusú vitája az ellenzék, a 

sajtó képviselőivel, sőt a szövetségeseivel is, akadályozta tisztánlátását a valós politikai feszültségek 

megítélésében. Elterelte a figyelmét pl. a Szabadság Pólusa belső ellentmondásairól, a Forza Italia strukturális 

problémáiról, a választói magatartás módosulásáról, az Olajág csoportosulás nemzeti érdekeket képviselő, 

meggyőzőbb, vonzóbb modernizációs programjáról. Noha Berlusconi személyes energiatartalékainak 

kisugárzásával igyekezett összefogni mozgalmát, de nem sikerült a tagságot és a választói kört oly mértékben 

magával ragadnia, mint korábban. 

Az 1996-os választási kudarc után egyre nyilvánvalóbbá vált a Forza Italia elnöke számára, hogy újra kell 

gondolnia stratégiáját és meghatároznia mozgalma szervezeti felépítését. Első lépésben a „karizmatikus” 

személyre épülő politikai szerveződést intézményesítették: a klubokat egyesítették a mozgalommal. A 

kongresszusukon elfogadott szervezeti szabályzat szerint a klubok a helyi politizálás terrénumai lettek. Főbb 
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feladataik: a tagság növelése, a választói kör kiszélesítése. Ugyanakkor kötelesek voltak elfogadni és 

végrehajtani a Forza Italia vezetője és vezető szervei által meghatározott politikát. Következésképpen a Forza 

Italia alulról demokratikusan építkező, korlátozott jogokkal rendelkező, felülről centrálisan irányított 

„perszonális” párttá alakult. 

Időközben a Szabadság Pólusán belül az intézményi reformok kérdésében nézeteltérések támadtak: az ún. 

alkotmány-pártiak a politikai uralkodó osztály és a pártok legitim mozgalmát akarták újra elfogadtatni, 

megakadályozva a politikai váltógazdálkodás létrejöttét. Velük ellentétben Berlusconi politikája stratégiai 

fordulatot jelentett: a Forza Italia megerősödésével, saját ambícióinak és érdekeinek képviseletével szándékozott 

befolyásolni azt a tendenciát, amely a kétpólusú politikai rendszer kialakulásához vezethet. Ennek érdekében új 

taktikai lépésekhez folyamodott: hosszú időre szóló megállapodást ajánlott a kormánynak, tisztességes 

párbeszédet kezdeményezett D‟Alemával, a miniszterelnökkel. Dicsőítette és javasolta visszaállítani az arányos 

választási rendszert a következő parlamenti választásokra. A mérsékelt hangvételű, az óvatosan tapogatódzó, 

kompromisszumra hajlandó, taktikázgató politikus benyomását keltette. Sőt kijelentette, hogy visszavonul a 

politikai csatározástól. A Janus-arcú politikai parvenű azonban kivárásra rendezkedett be, amikor is a Forza 

Italia kormányzóképes erőként színre léphet. 

A 2001-es parlamenti választásokat megelőző kampány Berlusconinak jó alkalmat kínált arra, hogy – nem 

hazudtolva meg korábbi önmagát – még nagyobb lendülettel és elszántsággal vesse bele magát a politikai 

küzdelmekbe. A vagyonos új vállalkozói elit outsider képviselője azzal a határozott céllal aktivizálódott, hogy 

újból elfoglalja az első helyet a politikában is. Érzékelteti, hogy ő a nép kiválasztottja, s a „vox populi, vox Dei” 

antik mondás jegyében szórja nyilait a vele szembenállókra. A nép javát szem előtt tartó, magányosnak látszó, 

felsőbbrendű Vezér napóleoni pózában tetszeleg. Azt tartja, hogy őbenne szintetizálódik s testesül meg a 

népakarat. Saját felemelkedésének, vállalkozói karrierjének példáival szédíti választóit: „Io sono la garanzia” – 

állítja. 

Mesterien manőverezik, hangzatos ígéreteinek és propagandamódszereinek tárháza kimeríthetetlennek tűnik. 

Időben köt számára előnyös, a párt érdekeit kifejező alkut a mára mérsékeltnek látszó Finivel, az 

idegengyűlölővé vált Bossival. Létrehozza a Szabadságjogok Házának hálózatát. Minden családnak eljuttatja az 

„Egy olasz története” című, saját életéről szóló „példa-könyvet”. Perszonális kampányának legfőbb ígérete: ha 

rá szavaznak, „kopernikuszi fordulat” következik be az olaszok életében, s ugyanúgy gazdaggáteszi Itáliát és 

polgárait, mint korábban vállalatbirodalmát és önmagát. 

Berlusconi úgy jelenik meg, mint egy játékmester, aki egyszemélyben irányítja a nagy cirkuszi mutatványt, 

mintha minden az ő tervei szerint történne. S a politikai marketing-fogások vevőre találnak a politika kínálati 

piacán a nívótlan – általa lezüllesztett – tv-műsorokhoz és reklámokhoz szokott nézőkben. A médiamogul 

egyedül többször jelent meg a tévéképernyőkön, mint a többi politikus együttvéve. A Mediaset három 

csatornáján mintegy negyven óra hosszat volt látható, de még a közszolgálati televízióban is verte ellenfeleit. 

A választások előtt két héttel nyugati sajtókampány indult a médiacézár ellen, vitatva a gazdasági vállalkozó 

politikusi képességeit. A mérsékelt hangneméről ismert neoliberális The Economist egyértelműen és világosan 

kimondja, hogy Silvio Berlusconi alkalmatlan a kormányzásra egy olyan országban, ahol a demokráciának több 

évszázados hagyományai vannak. A jelentősebb liberális és konzervatív lapok górcső alá veszik korrupciós 

ügyleteit, adócsalásait, mérleghamisításait, maffia-kapcsolatai miatt indított hazai és nemzetközi peres ügyeit, a 

gyilkosságra való felbujtás miatti vizsgálatot. Példa nélkülinek tartják a nyugati fejlett társadalmakban, hogy egy 

jelölt saját tömegkommunikációs eszközeinek segítségével igyekszik – gátlástalanul – befolyást gyakorolni a 

választói magatartásra. A „telekrácia”, a Berlusconi-féle médiabirodalom monopolisztikus jellege az olasz 

történelem legsötétebb fejezetét idézi, s hasonlóképpen a Finivel és Bossival kötött szövegsége. A gazdasági 

hatalmi potenciál és a telekrácia köré szerveződő politikai koncentráció és kétes szövetségesei aggodalmat s 

ellenállást váltottak ki a hazai értelmiség és a nyugati demokrácia felelős vezetői körében. Berlusconi 

legnagyobb ellenfele Berlusconi lett. A médiacézár kommunista összeesküvés, baloldali boszorkányüldözés 

áldozatának próbálta beállítani magát, amikor reagált a nyugati sajtókampány során makulátlanságát 

megkérdőjelező vádakra. 

A kampány finisében váratlan és meglepő javaslatot tesz: öt pontból álló szerződés teljesítését vállalja a 

televízió nyilvánossága előtt. Ígéretei: az adóterhek jelentős csökkentése, a lakosság biztonságának szavatolása, 

a minimális nyugdíj megemelése legalább havi egymillió lírára, másfél millió új munkahely létesítése, a 

nagybefektetések tízéves tervének időarányos végrehajtása. Megjegyzi, hogy ha az öt választási programból 

egyet nem teljesít, nem jelölteti újra magát és felhagy a politikával. S ígéretet tett továbbá, hogy vállalkozásait, 

érdekeltségeit egy tröszt gondnoksága alá helyezi. 
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A kiélezett, gyakran durva hangvételű kampányküzdelemben Berlusconi vezetésével a jobboldali koalíció 

győzött. A Forza Italia elnöke nemcsak a baloldal szavazóinak egy részét szívta el, hanem a szövetségesek – 

kiváltképpen az Északi Liga – szimpatizánsait is elhódította. A balközép koalíció – noha sikereket könyvelhetett 

el magának – népszerűségvesztéssel és több kockázattal járt. A baloldali kormányzat hibájának róható fel 

például, hogy öt év alatt nem tudta elfogadtatni az összeférhetetlenségi törvényt. A progresszívek a kampányban 

elaprózódtak, szétzilálódtak, nem rendelkeztek olyan erőcentrummal, illetve személyiséggel, amely vagy aki 

alternatívát nyújtott volna a politikailag, kulturálisan és ideológiailag megosztott társadalom tagjainak. A 

botrányosan lebonyolított választás sem az ő malmukra hajtotta a vizet . 

Berlusconi sikere egyaránt magyarázható a politikai, gazdasági és kulturális feltételek változásaival, a politikai 

szubjektumok értékorientációjának módosulásával, a gazdasági- és a médiamenedzser újszerű módszereivel, 

szónoki képességével, látványpolitizálással, valamint az ellenfelek lekezelésével. Nem válogatós a politikai 

partnerek keresésében sem: Északon Bossival és posztmodern pártjával, a Ligával; Délen Finivel és 

posztfasiszta pártjával, a Nemzeti Szövetséggel kötött választási szövetséget és győzelmet aratott. (Lásd: 3. sz. 

táblázat) A pénztárcán alapuló politika győzött a baloldali erőkkel szemben, amelyek az általános emberi 

jogokra, értékekre hivatkoztak. A demokrácia harangjainak hangját nem hallotta meg a nép. A morális 

referendum elbukott. Umberto Eco felhívása6 nem talált visszhangra. 

                                                           
6 Eco, U: Kiért szól a harang? Unit?, 2001. május 8. 
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11. fejezet - Előre vagy hátra? 

A 21. századi Tanzánia a politikai és gazdasági reformok útján 

Tarrósy István 

1. Bevezetés 

Az átlag „európai” politikai tudatában – bár általánosítani nem szerencsés – Afrika távoli kontinense általában 

kétféle, jól körülhatárolható megközelítés között helyezkedik el. Egyfelől kifejezetten sötét színezettel a törzsi 

villongások, mészárlások, polgárháborúk és halálos vírusok kontinenseként aposztrofálják az emberek. 

Másfelől, csodálattal telve, a szafarik, vagy a kontinens jellegzetes biomjaiban fellelhető különleges állat- és 

növénypopulációk képi megjelenítéseit társítják hozzá. Ahogyan Búr Gábor fogalmaz: „Napjainkban … Afrika 

nevének elhangzásakor a legtöbben … nem arra a fiatal, reményt keltő, optimizmust sugárzó kontinensre 

gondolnak, ami még néhány évtizeddel ezelőtt jellemezte a külvilág Afrika-képét, hanem éhínségre, kilátástalan 

szegénységre, … menekültek millióira, diktatúrákra … .” 1 Az idős-fiatal kontinens azonban kiapadhatatlan 

kincseket rejt magában, nemcsak bányászható ásványkincsek formájában, hanem az emberiség kultúráját, 

globalizálódó világunk alaposabb megértését tekintve is. 

E tanulmány célja, hogy a politikatudomány területén bemutassa Kelet-Afrika politikai értelemben vett 

legstabilabb, Afrika egészét véve minden bizonnyal egyik meghatározó államának a függetlenség elnyerése óta 

eltelt közel négy évtized alatt nyomon követhető fejlődését. A Tanzániai Egyesült Köztársaság (United Republic 

of Tanzania) bemutatásában hangsúlyosan jelenik meg a politikai rendszer egyes elemeinek és jellemzőinek, így 

például a politikai intézményrendszer szerkezetének és a politikai kultúra összetevőinek taglalása. Az elemzés 

során nyilvánvalóvá válnak a tanzániai külkapcsolatok prioritásai, külön kiemelve a volt európai 

gyarmatosítókkal folytatott modernkori diplomáciai és külgazdasági kapcsolatokban jelentkező trendeket. Képes 

lesz-e Tanzánia kilábalni az Ujamaa 2 teremtette gazdasági válságból? Mit ér a fejlett országok és nemzetközi 

szervezetek által folyósított segély, ha az azt fogadó társadalmi szerkezetek még nem teljes mértékben és nem 

egyértelműen meghúzott hatáskörökkel alakultak ki? Képes-e a politikai elit a megújulásra és a többpárti 

demokrácia tényleges megvalósítására? Mindezekre a kérdésekre adható válaszokkal fejtegeti a dolgozat a 

kelet-afrikai állam jövőjének lehetséges fejlődési irányvonalait. 

2. Tanzánia megalakulása 

A Tanzániai Egyesült Köztársaság 1964-ben jött létre, a már 1961 során függetlenségét kivívó Tanganyika és az 

1963-ban függetlenné váló Zanzibár egyesülésével, Julius Nyerere 3 a nagy „tanítómester” (szuahéli nevén: 

Mwalimu) vezetésével. Az 1840-es évek ben felbukkanó német misszionáriusok és a híres brit felfedező David 

Livingstone után, az európai terjeszkedés egyik célpontját képező Tanzánia először a németeket üdvözölhette 

hosszabb ideig a kontinensen elterülő Tanganyikában, majd miután az I. világháború a szövetségesek győzelmét 

hozta, a terület brit gyámság alá került. Zanzibár – mai nevét a perzsáktól kapta; szuahéliül Unguja – szigetét is 

elsőként a németek kerítették befolyásuk alá, rövid időn belül, a XIX. század utolsó éveiben azonban Brit 

Protektorátus alakult a „szegfűszeg hazájában”, amely egészen a függetlenségig irányította a sziget sorsát. 

Ennek a hátterében az 1890. július 1-én aláírt Helgoland-Zanzibár Szerződés 4 állt, amely többek között egy 

                                                           
1 BÚR Gábor: Nemzeti eszmék és folyamatok Afrikában. In: BALOGH András et al. (szerk.): Nemzet és nacionalizmus. Budapest, 2002. 

Korona Kiadó. 302. 
2 Szuahéli szó, jelentése: család, fivéri viszony, barátság, átvitt értelemben testvériség. A Julius NYERERE által bevezetett afrikai 

szocializmus szuahéli elnevezése. 
3 Julius Kambarege NYERERE (1922-1999) a volt tanganyikai Butiama faluban született, Nyerere Burito törzsfőnök 18. feleségének 

fiaként. Mind hazájában, mind külföldön a „Tanítómester”-ként aposztrofált államférfi Tanzánia első elnöke (1964 és 1985 között), a 

pánafrikanizmus, az afrikai szolidaritás és a kelet-afrikai regionális együttműködés híve volt. Az Edinburghi Egyetemen folytatott 
tanulmányok után 1952-től életét hazája függetlenségének és felemelkedésének szentelte. Nelson Mandela egyik közeli barátja, az UNESCO 

Literacy Award díjazottja volt. Hivatali teendői mellett szakított elegendő időt arra is, hogy az általa oly becsesnek vélt szuahéli nyelvre 

(amelyet maga is csak 12 éves korában kezdett el tanulni!) lefordítson pár Shakespeare művet, a Julius Caesar-t és a Velencei kalmár-t. 77 
éves korában egy londoni kórházban halt meg leukémiában. (Forrás: A History of Education: Selected Moments of the 20th Century című 

anyag vonatkozó fejezete. Szerkesztő: Daniel SCHUGURENSKY, University of Toronto. Internet honlap címe: 

http://fcis.oise.utoronto.ca/daniel_schugurensky/assignment1/1999nyerere.html 
4 Az angol nyelvű szakirodalom German-British Colonial Agreement néven, a német történetírás Der Helgoland-Sansibar Vertrag néven is 

nyilvántartja a szerződést. Részletesebb információ az Interneten is elérhető, például Dr. Burkhard Vieweg írása alapján: 
www.traditionsverband.de 

http://fcis.oise.utoronto.ca/daniel_schugurensky/assignment1/1999nyerere.html
http://www.traditionsverband.de/
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érdekes cserét szabályozott a két gyarmatosító birodalom, a németek és a britek között. Az először Dánia által 

megszállt, majd a britek által 1807-ben elfoglalt északi-tengeri Helgoland szigetéért a németek „elcserélték” 

Zanzibárt. Az egyezmény értelmében a britek egyben elismerték a kontinensen létrehozott német gyarmatok 

határait (így például a németek egészen a Zambézi folyóig terjeszkedhettek), ezáltal biztosítva, hogy az 

egymásnak feszülő gyarmatosító érdekek miatt megrendült kétoldalú brit-német kapcsolatok újból pozitív irányt 

vegyenek és stabilizálódjanak. 

„A régió legelmaradottabb területe elsőként érte el függetlenné válását. A brit gyámság legutolsó szakaszában 

megkezdődött a dekolonizáció előkészítése.” 5 A függetlenség elnyerésének folyamatában meghatározó 

jelentőségű volt a Tanganyikai Afrikai Nemzeti Unió (TANU – Tanganyika African National Union) 1954-es 

megalakulása, amely példaértékű nacionalista politikát folytatva támogatást nyújtott a környező országok 

hasonló indíttatású kezdeményezéseihez. Nyerere elnökletével a TANU, mint Tanganyika első politikai pártja, 

zászlójára tűzte a pánafrikanizmust, amely az afrikai öntudat és a fehér uralomtól való szabadulás gondolatát 

célozta erősíteni. Nyerere számára a függetlenség pánafrikai alapokon történő megvalósítása olyan fontos volt, 

hogy „1961-ben készen állt saját országa függetlenségének elodázására [is], csak azért, hogy Kenyával és 

Ugandával egy időben nyerje azt el, ezzel is erősítve a kelet-afrikai sorsközösség érzését.” 6 

Az érzelmek viharában végül azok a materiális egyéni érdekek kerültek túlsúlyba, amelyek Afrika egyesítése 

helyett az eleve kulturálisan ezerszínű kontinens megosztottságának fennmaradását támogatták. Mindezek 

ellenére a későbbiekben látni fogjuk, hogy mind globális megközelítésben az Afrikai Egységszervezet (OAU – 

Organisation of African Unity), mind szűkebb, regionális értelemben a Kelet-afrikai Közösség (EAC – East 

African Community) komoly jelentőséggel bír a demokratizálódó államok fejlődése szempontjából. Figyelemre 

méltó az Európa-Afrika relációt vizsgálva továbbá az, hogy „az Európai Unió jól működő példája is vonzó a 

pánafrikanisták számára.” 7 

1. sz. ábra Tanzánia angol nyelvű politikai térképe, amely a szomszédos országokat is mutatja 

 

Forrás az interneten: www.lib.utexas.edu/maps/tanzania.html 

                                                           
5 BENKES Mihály: Afrika. In: DIÓSZEGI István, HARSÁNYI Iván & NÉMETH István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. III. kötet. 

Budapest, 2001. Korona Kiadó. 243. 
6 BÚR, 2002: 316. 
7 Uo. 317. 

http://www.lib.utexas.edu/maps/tanzania.html
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A pánafrikanista gondolatokat egészítette ki az Ujamaa elnevezésű afrikai szocialista irányvonal, amely 

csoportszolidaritáson nyugvó, az ősi afrikai kulturális értékrendszeren alapuló új eszmerendszert hirdetett. Jan 

Blommaert írásából kiderül, hogy Julius Nyerere folyamatosan hangoztatta azt az érvet, miszerint a pre-

koloniális afrikaiak olyan szoros, a szolidaritás, mint kohéziós erő által vezérelt közösségekben éltek, 

amelyekben mind a gazdagság, mind a szegénység felett a közösség valamennyi tagja osztozott, még hozzá a 

mindennapokat domináló, mélyen demokratikus döntések eredményeként. 8 Ez a fajta gondolkodás, amelyre 

„jellemző a humanista perspektíva, a közösségi konszenzus és harmónia becsülete, az anyagi és a szellemi világ 

szintézise” 9 évezredek óta az afrikai népeket körüllengő szellemiség részét képezte, egy olyan kulturális 

dimenziót, amelyből könnyedén táplálkozhatott az új állami ideológia. 

Halász Dar es-Salaam kikötőjében (Tanzánia) 

 

Forrás: ENSZ 

Nyerere az Arushai Nyilatkozatban 10 , a Tanzániai Egyesült Köztársaság deklarálása utáni harmadik évben, 

1967-ben, az Ujamaa-t a konszolidáció és a nemzeti építkezés kulcselemeként jelölte meg. A „Testvériség” 

ideológia alapjául azt az említett közös afrikai értékrendszert tekintette, amely a hangsúlyt az alapvető 

egyenlőség, szabadság és egység hármasságára fektette. A nyilatkozat alapján létrejött egy új fogalom, az 

„Ujamaa falu” koncepciója, amelyet – fogalmaz Nyerere – „szocialista szervezetként azzal a céllal hoznak létre 

az emberek, hogy a benne élők és dolgozók maguk irányítsák azt. Ezeket a falvakat nem lehet kívülről 

létrehozni … emberek egy csoportjának kell elhatároznia, hogy elindítanak egy Ujamaa falvat azért, mert 

megértették, hogy csak ezzel a módszerrel élhetnek és fejlődhetnek méltóságteljesen és szabadon, maximálisan 

élvezve együtt működésük gyümölcsét.” Annak ellenére, hogy az Ujamaa az 1980-as évekre gazdasági 

                                                           
8 Jan BLOMMAERT professzor 1997-es State Ideology and Language: the politics of Swahili in Tanzania című tanulmánya 

összefüggéseiben világítja meg az afrikai politikai ideológiák jelentőségét a függetlenségüket elnyert afrikai államok életében. Az írás az 

Ujamaa és a szuahéli nyelv szerepét elemzi a nemzetépítési folyamat kapcsán, részletesen bemutatva azt a szocialista nyelvpolitikát, amely a 
szuahélit nemzetegységesítő erővel ruházta fel. Részletesen ld. BLOMMAERT, Jan: State Ideology and Language: the politics of Swahili in 

Tanzania. LICCA Papers Nr. 3. Duisburg, 1997. Gerhard-Mercator University. 
9 YOUNG, Crawford: Politika Afrikában. In: ALMOND, Gabriel A. & POWELL, G. Bingham: Összehasonlító politológia. Budapest, 1996. 
Osiris Kiadó. 697 
10 Eredeti cím: The Arusha Declaration. A Declaration Outlining Tanzania‟s Policy on Socialism and Self-Reliance. Julius Kambarege 

NYERERE Freedom and Development című könyvét, amely számos vonatkozó utalást és elemzést tartalmaz, az Oxford University Press 
1973-ban jelentette meg új kiadásban. 
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értelemben teljesen összeomlott, „az afrikai szocializmus … napjainkra sem veszítette el ideológiai vonzerejét 

olyan mértékben, mint az ún. „reális szocializmus” a volt szovjet tömb országaiban.” 11 

3. Tanzánia ma 12
 

A szövetségi köztársaság, amely 945 087 négyzetkilométerével a kelet-afrikai térség legnagyobb kiterjedésű 

országa, a világ legnagyobb mértékben eladósodott országainak egyike, ún. „HIPC-ország” (Heavily Indebted 

Poor Country). Fővárosa, az adminisztráció központja, a kontinens belsejében fekvő Dodoma, amely mellett 

továbbra is meghatározó jelentőségű a letűnt gyarmati idők központja, a mai Tanzánia lüktető gazdasági 

centruma, az Indiai-óceán partján fekvő Dar es Salaam, a „Béke kikötője”. Az ország lakosainak száma a 

legutóbbi népszámlálási összesítés szerint 2002-ben meghaladta a 34,5 milliót, évi kb. 2,2 %-os 

létszámgyarapodás mellett. Egy 2000-es felmérés szerint az egy főre jutó bruttó hazai össztermék 710 USD, a 

Világbank 2003-as adatai alapján az egy főre eső éves jövedelem 277 USD. A GDP szektoronkénti összetétele 

egy ezt megelőző 1998-as becslés alapján: mezőgazdaság 49%, ipar 17%, szolgáltatások 34%. A mezőgazdaság 

foglalkoztatja a legtöbb munkavállalót, főként a kávé, gyapot, tea, kesudió- és dohánytermesztés területein. A 

mezőgazdaság mellett további fontos szektort jelent a turizmus és a telekommunikáció. Az iparban a bányászat 

vezet. 

Tanzánia nemzeti parkjai, flórája és faunája, történelmi és régészeti lelőhelyei a világ minden szegletéből évről-

évre sok turistát vonzanak. Természeti kincsei közül jelentős az arany, a gyémánt, a vanádium tartalmú, kék 

vagy lila színű tanzanit és más ékkövek, továbbá a földgáz, vasérc, kőszén, kősó. 

2000-ben az ország becsült külső adósságállománya mintegy 6,8 milliárd USD, 2001-ben 7,5 milliárd USD volt. 

A társadalom közel fele él az európai gondolkodó számára ismeretlen „szegénységi küszöb” alatt. A születéskor 

várható élettartam férfiaknál 46, nőknél 49 év. A CIA The World Factbook 2001 definíciója szerint írástudónak 

az számít Tanzániában, aki 15. életévét betöltötte, és képes olvasni és írni szuahéliül 13 vagy angolul, vagy arabul 

(ez utóbbit a muzulmán Zanzibáron beszélik, az első kettő pedig az ország hivatalos nyelve). Ennek megfelelően 

egy 1995-ben készült becslés szerint a teljes populáció 67,8 %-a minősül írástudónak. A férfiak 20,6 %-a, a nők 

43,2 %-a írástudatlan. 

A Nyerere-korszak lezárultával, 1985-ben Ali Hassan Mwinyit, Zanzibár akkori elnökét, Nyerere helyettesét 

választották meg elnöknek. Mwinyi súlyos állapotokat örökölt meg a „nemzet atyjától”, és első lépései között a 

gazdasági válságból való kilábalás csodaszerét kellett megtalálnia. Ahogyan a Világbank Tanzániai Csoportja 

rövid országértékeléséből kiderül, szinte azonnal, 1986-tól a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank 

támogatásával széleskörű konszolidációs programot, az ún. Gazdasági Fellendülés Programját (Economic 

Recovery Program) indította útjára, amelyet 1989-ben egy újabb, a Gazdasági és Szociális Akcióprogram 

(Economic and Social Action Program) követett. A két program keretében a Mwinyi-kormány fokozatosan 

felszámolta az állami gazdaságirányítást és teret engedett a magánszektor expanziójának. Liberalizálta a 

kereskedelmet és eltörölte a legtöbb állami monopóliumot. Az infrastruktúra területén prioritásként utak, 

vasutak és kikötők építését és felújítását jelölte meg. Mindezek eredményeként a tanzániai gazdaság évi 4%-os 

gyarapodást mutatott fel 1986 és 1996 között. A makroökonómiai mutatók romlása a Benjamin William Mkapa 

elnök vezette új kormány első ciklusának elején indult meg. Ennek elsődleges okaként a gazdaságpolitika és a 

gazdaság irányításában, menedzsmentjében felbukkanó korrupció nevezhető meg. 14 

Julius Nyerere egykori elnök halálakor készített emlékező összeállítás 

                                                           
11BÚR, 2002: 297 
12 A fejezet megírásához legfontosabb forrásul szolgáltak az alábbiakban felsorolt publikációk, amelyek tanulmányozásából további 

információkhoz juthat az érdeklődő: 

(1) The World Bank Group in Tanzania: Country Brief. The World Bank. 2002. Internet honlap címe: 

http://www.worldbank.org/afr/tz/tz_ctry_brief.htm 

(2) TARRÓSY István: Polepole, Akuna Matata. Tanzanija na pragu XXI veka. [Polepole és hakuna matata. A Tanzániai Szövetségi 

Köztársaság a XXI. század küszöbén] Gea. 2002. december, 2, 7., 2-5. 
13 A szuahéli a bantu nyelvek közé tartozik, a legnagyobb afrikai nyelvcsalád, a Niger Kongó tagjaként. Összesen több mint 40 millióan 

beszélik, elsősorban Kelet-Afrika országaiban, így Tanzániában, Kenyában, Ugandában. Morfológiailag az ún. „ragasztó” (agglutináló) 

nyelvek közé sorolhatjuk, a törökkel, a finnel, a japánnal és a magyarral együtt. A szuahéli jelentős mértékben átvett idegen  szavakat, 
elsősorban az arab és az angol nyelvekből. Számos esetben megfigyelhető, hogy az eredeti angol vagy arab szó egy „i” hozzáadásával, 

valamint némileg különböző írással lett „szuahéliasítva”. További információért ld. CRYSTAL David: A nyelv enciklopédiája. Budapest, 

Osiris Kiadó. 1998. 395-398. 
14 További részletes elemzéshez ld. The World Bank Group in Tanzania: Country Brief. The World Bank. 2002. 

http://www.worldbank.org/afr/tz/tz_ctry_brief.htm
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Forrás: NPR 

Mwinyi elnökségéhez kapcsolódóan a gazdasági reformok mellett fontos megemlíteni a többpártrendszer 

irányában tett lényeges erőfeszítéseket is. Az 1967-ben bevezetett egypártrendszer 25 éves uralma 1992-ben 

megszakadt, ugyanis Mwinyi elnök az Alkotmány módosításával elérte, hogy az addigi egyetlen, állampárt 

mellett megjelenjenek más politikai tömörülések, politikai pártok, ezáltal megindulhasson a pártok között a 

szavazatok megszerzéséért folytatott versengés. Ugyan a tényleges és számadatokkal szignifikánsan 

bizonyítható verseny még nem érhető tetten, mára a volt állampárton kívül további 12 hivatalosan bejegyzett 

párt tevékenykedik az országban. 

Mwinyi politikai reformja eredményeként, az első igazi többpárti elnök- és parlamenti választásokra 1995-ben 

került sor. Az ezen győztes Benjamin Mkapa-t, a Forradalmi Állami Párt (CCM – Chama Cha Mapinduzi) 15 

elnökét, a legutolsó választásokon 2000-ben elsöprő többséggel újraválasztották. Mkapa rövid időn belül 

megfordította a makrogazdasági mutatókat, ugyanis újabb megállapodásokat kötött a Tanzániát támogató 

nemzetközi pénzügyi szervezetekkel. Az 1997-es Befektetési Törvény elfogadásával a szövetségi parlament 

tágra nyitotta a kapukat a külföldi befektetők előtt. Számos további jogi és gazdasági rendelet meghozatalával 

Tanzánia fokozódó mértékben bátorította a külföldi tőkebeáramlást, amelyhez az intézményi háttér 

megteremtése – például a Tanzániai Központi Bank megerősítése, a Dar es Salaam-i Tőzsde 1998-as beindítása 

– minden bizonnyal növekvő biztonságot és garanciát nyújt napjainkban. 

A modernkori fejlődés másik garanciáját annak a pluralitást biztosító politikai intézményrendszernek a megléte 

jelenti, amely a megfelelő jogosítványok birtokában, de a szükséges korlátok és lehetséges keretek ismerete és 

betartása mellett ad teret a hatalmiágak egymástól független kiteljesedésének. A montesquieu-i klasszikus 

felosztás Tanzániában is érvényesül, bár a politikai elit legfelső szintjén lévő elnök jogköre bizonyos esetekben 

meglehetősen bizarr módon túlzottnak tűnhet, és európai fejjel szinte össze egyeztethetetlen a demokratikus 

intézmények közötti hatalommegosztás rendjével. A törvényhozói hatalmat a 274 tagú egykamarás Bunge 

(National Assembly) testesíti meg. A végrehajtó hatalom a szövetségi kormány kezében van, és a sajátos 

tanzániai berendezkedés egyik jellemzője, hogy a szövetségi köztársaság elnöke, aki kijelöli a szövetségi 

kormány fejét, egy személyben a választásokon nyertes párt vezetője. Az igazságszolgáltatásért a Legfelsőbb 

Bíróság és a helyi bíróságok felelősek. 

„Zanzibár szigete külön választ elnököt, aki egyben a sziget miniszterelnöke is, és [a tanzániai elnök helyettese]. 

… A nemzeti parlament egyrészt a szövetségi köztársaság egészére nézve, másrészt a volt Tanganyika területére 

vonatkozóan hoz döntéseket. Zanzibár külön törvényhozással rendelkezik. Az 50 fős Zanzibári Képviselőház 

tagjait is öt évre, közvetlenül választják meg a tizennyolcadik életévüket betöltött, szavazásra jogosult 

választópolgárok. A szigeten is jelentős, 68 százalékot birtokol a CCM, szemben az ellenzék vezető pártjával, az 

Egyesült Polgári Fronttal (CUF – Civic United Front), amely 16 fővel, 32 százalékos jelenléttel került be a 

törvényhozásba.” 16 

A mai Tanzánia etnikai villongásoktól mentes politikai stabilitását egyrészt az erőskezű, jelentős hatalommal 

rendelkező elnök, másrészt az egyre szélesedő, legitim és törvényi szabályozással megerősített 

intézményrendszer együttesen adja. Afrikai általánosságban igaz, hogy „az egyszemélyi hatalmat az teszi 

sérülékennyé, hogy végső soron a személyeken és nem az intézményeken alapul.” 17 Ez Tanzánia esetében, 

láttuk, nem igaz, bár felmerül az elnök hatalmi túlsúlyának problematikája. Különös pikantériát ad ehhez az a 

helyi politikai kultúrát jellemző tény, hogy „az afrikai politikai filozófia … úgy tekint a politikai vezetésre, mint 

ami egy közösség életerejét testesíti meg.” 18 Ebből következően az elnököt az emberek a nemzet őreként és 

atyjaként misztifikálják, és ezáltal a megválasztott „első” egyszemélyi hatalma valami plusz lelki 

támogatottsággal erősödik meg. 

Maga a politikai kultúra, amely általában jellemezheti egyrészt az egyes társadalmi berendezkedéseket, másrészt 

az egyént, mint az adott társadalom tagját, fontos mutatója a társadalom alakulásának. A politikai kultúrát, mint 

a politikai nézetek, magatartások, valamint a politikai élet intézményei, szereplői és folyamatai irányában 

                                                           
15 A CCM az 1954-ben megalakult első tanganyikai párt, a TANU, és a volt Zanzibári Népköztársaság állampártja, az Afro-Shirazi Párt 

fúziójával 1977-ben jött létre. 
16 TARRÓSY István: A Tanzániai Szövetségi Köztársaság politikai rendszerének és politikai kultúrájának fejlődése a XX. század második 

felében. Köz-Politika. 2002. novemberi szám. 26. 
17 JACKSON, H. Robert & ROSBERG, Carl G.: Personal Rule in Black Africa. Berkeley, University of California Press: 1982. 17-19. 
18 YOUNG, 1996: 698. 
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tanúsított hozzáállások, attitűdök együttesét az egyén saját politikai szocializációja során sajátítja el. 19 

Körösényi András szerint, „az egyén szintjén a politikai beállítottság formálásában a politikai szocializáció 

különböző intézményei, a család, a kortárscsoport és más primer közösségek, az iskola, a munkahely és a 

politikai egyesületek, pártok szerepe meghatározó.” 20 Ez Tanzániát tekintve sincs másként, csak a szocializációs 

ágensek köre és a körön belüli alá- és fölérendeltségek speciálisak. Az ősi afrikai törzsi kultúra részét képező 

kis, zártkörű közösségek, elsősorban családi és törzsi szinten a mai napig mérvadóak. Jelentős továbbá az iskola 

szerepe a politikai tudatosság kialakításában és a politikai tudat formálásában. A tanzániai oktatási rendszer 

azonban komoly gondokkalküzd, és láthattuk, az idézett 1995-ös becslés szerint a teljes populáció csak közel 

kétharmada minősül írástudónak. 

A politikai rekrutációhoz sincs megfelelő merítési lehetőség. A felsőoktatási hálózat szegényes, még a gyengén 

és a populációt alacsony százalékban megmozgató középfokú oktatásnál is szűkebb keresztmetszetről ad 

tanúbizonyságot. Az ország első egyetemét, a jelenleg is legbefolyásosabb University of Dar es Salaam-ot 1961-

ben hozták létre, a University of London kihelyezett főiskolájaként. Az 1970-ben függetlenné váló intézmény 

kiváló keretet biztosított a TANU által favorizált ideológiának, és mint a nemzet oktatásának fellegvára 

„stratégiai fegyverként szolgált a szegénység, a tudatlanság és a betegségek elleni harcban.” 21 Az intézmény 

falai között elérhető tudás igazából a politikai részvételre való ösztönzés természetes közegét biztosította a 

fiatalok számára, és számos tüntetés, politikai megmozdulás indult ki falai közül. A mai tanzániai 

felsőoktatásban működő nyolc egyetemen összesen kicsit több mint húsz ezer hallgató tanul. A számadat 

önmagáért beszél, és mutatja, hogy tennie kell a mindenkori kormányzatnak annak érdekében, hogy biztosított 

legyen a jól és magas szinten képzett fiatalok folyamatos bevonása a hatalomgyakorlásba. A kérdés: érdeke-e a 

jelenlegi és a hatalmat egy ideig még valószínűsíthetően gyakorló elitnek, hogy szélesebbre nyissa a 

felsőoktatási szektort, azzal együtt, hogy az alap- és középfokú oktatásban részesülők számát nyomatékosan 

megemeli? Ha érdeke, ha nem, egy bizonyos: az ország felzárkózásának és jövőbeni fejlődésének egyik kulcsa a 

színvonalas, nemzetközi viszonylatban is helytálló felsőoktatási intézményhálózat keretein belül kiképzett, 

világot látott szakembergárda, ráadásul, származását tekintve afrikai, sőt, tanzániai afrikai. Ez a fiatal generáció 

lesz képes arra, hogy Tanzániát összeköttetésben tartsa a világ többi részével, különösen a volt gyarmatosító 

hatalmakkal és a nemzetközi szervezetekkel, ahonnan jelentős segélyek és támogatások csatornáztathatók be az 

országba. 

4. Tanzánia és a világ 22
 

Tanzánia külpolitikájában függetlensége óta az elnemkötelezettség, a pánafrikanizmus, az apartheid-ellenesség 

dominál. Ezen ideológiák mentén építette ki nemzetközi kapcsolatait Nyerere elnök a Szovjetunióval, Kínával 

és Kubával. Az NDK hivatalos elismerésével, a Keleti Blokk országaival folytatott kereskedelemmel, valamint a 

dél-afrikai szabadságharcosok támogatásával Tanzánia is „kiérdemelte” a Nyugat szembenállását. A tanzániai 

politikusok az afrikai kontinens államainak különböző formában megköttetett szövetségeit mindig is előtérbe 

helyezték. Élharcosai voltak a regionális együttműködéseknek, különösen a Kelet-Afrikai Közösség 

felállításának, amelynek munkájában hol lendülettel és lelkesedéssel, hol visszafogottan vették ki részüket, 

elsősorban Kenya gazdasági és kereskedelmi erejétől és a közösségben betöltött érezhető dominanciájától félve. 

Ahogyan Benkes Mihály megjegyzi, „a kilencvenes évek küszöbéig a szegénység egyenlősége élvezett 

elsőbbséget minden más koncepcióval szemben” 23 ; a XX. század végére azonban pontosan a szegénység elleni 

általános küzdelem biztosítja a nemzetközi közösséggel való szoros együttműködés lehetőségét. Az 

egypártrendszert 1992-ben a Mwinyi-féle alkotmánymódosítással megváltoztató Tanzánia megnyitotta piacát a 

külföldi befektetők előtt, elfogadva a nemzetközi közösség játékszabályait. Vajon milyen görbét ír le azóta a 

tanzániai fejlődés? Valójában mit takarnak az országba érkező segélyek, és egyáltalán az élet mely területein 

érezhető ezek hatása? Hogyan küzd meg a demokratizálódó kelet-afrikai állam a piacgazdaság és a globalizáció 

kihívásaival, valamint a többpártrendszer és a civil társadalom kiépítésével? A következőkben azt tekintjük át, 

hogyan folytatja a felzárkózást és nyit meg egy új fejlődési szakaszt az új évezred Tanzániája. További 

vizsgálódásunk tárgya Európa és Tanzánia viszonyrendszere, különös tekintettel a tanzániai regionális 

                                                           
19 A politikai kultúra-politikai szocializáció-politikai kommunikáció további általános és ország-specifikus összefüggéseiről ld. TARRÓSY 
István: Politikai kommunikáció és kultúra Tanzániában és az Egyesült Királyságban. In: KUNSZT Márta & LACZKÓNÉ TUKA Ágnes 

(szerk.): Politikatudományi válaszok a XXI. század kihívásaira. VII. Politológus vándorgyűlés konferencia-kötet. Pécs, Pécsi 

Tudományegyetem. 2001. 347-353. és TARRÓSY István: A Tanzániai Szövetségi Köztársaság politikai rendszerének és politikai 
kultúrájának fejlődése a XX. század második felében. Köz-Politika. 2002. novemberi szám. 25-29. 
20 KÖRÖSÉNYI András: A magyar politikai rendszer. Budapest, Osiris Kiadó. 1998. 22. 
21 The Partnership for Higher Education in Africa. Higher Education in Tanzania. A Case Study. Carnegie Corporation of New York, The 
Ford Foundation, the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, and the Rockefeller Foundation. 2003. Chapter 1. 
22 A fejezet megírásához alapul szolgált a 2003. március 6-án, a PTE által szervezett Mandulavirágzási Tudományos Napok „Kapcsolódó 

kontinensek” konferencianapján TARRÓSY István: „Mit ér a segély?” címmel megtartott előadása. 
23 BENKES, 2001: 245. 
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kezdeményezések számára is példát mutató Európai Unió, valamint néhány EU-tagállam Tanzániához fűződő 

kapcsolata, és a mindezeket mozgató támogatási készség és gazdasági érdek kettőssége. 

5. Európai államok Tanzánia-politikája 

Az Európai Unió fejlesztési politikájának eszközrendszere mind a kereskedelmet, mind a különböző formában 

jelentkező segélyeket fontosnak tartja a fejlődő országokkal folytatott együttműködés során. A közösségi 

fejlesztési politika középpontjában a pénzügyi támogatások mellett a Loméi Megállapodásokban 

megfogalmazott kereskedelmi intézkedések állnak, amelyek „lehetővé teszi[k], hogy az összes ACP (African, 

Caribbean and Pacific) termék 99 %-a vámmentesen kerülhessen az EU piacra.” A megállapodást aláíró afrikai, 

karibi és csendes-óceáni államok viszont „vámokat vethetnek ki az EU importokra.” 24 A Togói Köztársaság 

fővárosának nevét viselő négy Loméi Megállapodást (1975-2000) egy újabb, húsz évre szóló szerződés, a Togó 

keleti szomszédjában, Beninben 2000 júniusában megkötött Cotonou Megállapodás váltja fel. Eszerint az EU 

politikájában egyaránt hangsúlyos marad a szegénység elleni küzdelem segélyeken keresztül történő támogatása 

és az ACP országokkal történő kereskedelem ösztönzése. 

Tanzánia tekintetében mindkét területen figyelemre méltó számadatok támasztjákalá a kooperáció jelentőségét. 

A hivatkozott ábrák Tanzánia és az EU kereskedelmi kapcsolatának utolsó évtizedét mutatják be. 

2. sz. ábra Az EU és Tanzánia közötti teljes kereskdelem 1990-2001 

 

Adatok forrása: EUROSTAT, DG Trade, External Trade 2000-2001 

A 2. sz. ábra alapján látható, hogy az EU-ból Tanzániába történő export 1990 és 2001 között 300 és 400 millió 

EUR között mozgott évente, míg a tanzániai export az 1990-es évek elején megvalósított éves 150 és 180 millió 

EUR körüli tételről 2000-re rekord nagyságúra emelkedett. A 2000-ben mért 740 millió EUR nagyságrendű 

teljes forgalom 2001-ben is megmaradt, és elemzők szerint az elkövetkező években tartós lesz. A Cotonou 

Megállapodásban kiemelt kereskedelmi együttműködés úgy tűnik, garantált. Ezt természetesen az EU-érdek (is) 

diktálja. 

A kereskedelem ugrásszerű fellendülése az elmúlt pár évben azonban nem jelenti azt, hogy Tanzánia 

egykönnyen kilábalhat abból a helyzetből, amelybe az 1960-as évek elhibázott gazdaságpolitikája 

eredményeként sodródott, amely a Világbank által egy 1997-es ESRF (Economic and Social Research 

Foundation) tanulmányban bemutatott téves feltételezésen alapult, miszerint maximalizálni lehet a növekedést 

azáltal, hogy a helyi külföldi magántőke garanciák nélkül befektetéseket vállal az országban, ezzel katalizálva a 

fejlődést. A 3. ábra az EU és Tanzánia közötti teljes kereskedelmet mutatja 2000-ben és 2001-ben. Tanzánia 

csekély mértékben részesedik a közösségi piacokból, és látható, hogy a részesedés is elsősorban a 

                                                           
24 SCHMUCK Otto: Fejlesztés. In: CZUCZAI Jenő & FICZERE Lajos (szerk.): Európa A-tól Z-ig. Az Európai Integráció kézikönyve. 75. 

Az eredetit írták: WEIDENFELD Werner & WESSELS Wolfgang. Institut für Europäische Politik. Megjelent: Luxembourg, Az EK 
Hivatalos Kiadványainak Hivatala. 1997. 
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mezőgazdasági termékek területén valósul meg, amelyek exportja a teljes kivitel 60-65 %-át teszi ki. Az EU 

Európai Bizottság Tanzániai Delegációjának beszámolója 25 szerint 1999-ben az első öt kiviteli termék a kávé, a 

dohány, az arany, a hal és a vágott virág voltak. Ezzel szemben, ahogyan azt a 3. ábra mutatja, az EU-ból 

Tanzániába a teljes európai export csupán 5 %-a hoz mezőgazdasági termékeket. 

3. sz. ábra Az EU és Tanzánia közötti export-import 2000-2001 A mezőgazdaság részesedése az éves teljes 

kereskedelemből 

 

Adatok forrása: EUROSTAT, DG Trade, External Trade 2000-2001 

A következőkben az EU fejlesztési politikájában oly kiemelkedő helyet elfoglaló támogatások és segélyek 

rendszere, valamint azok hatékonysága áll a vizsgálódás középpontjában. Ezzel együtt kerül bemutatásra 

Németország, Franciaország, Dánia és az Egyesült Királyság Tanzánia-politikája és az általuk, kétoldalú 

megegyezések alapján folyósított segélyek felhasználása. 

Az 1990-es évekre az EU Európai Bizottság a világ ötödik legnagyobb fejlesztési segélyeket folyósító donorjává 

lépett elő. Brian Kenety írása szerint az EU tagállamai az ACP országokba áramló összes segély több mint 50 

%-át biztosítják. Egy 2000 márciusában napvilágot látott tanulmány azonban rávilágít arra, hogy a Maastricht-i 

Szerződésben is lefektetett célkitűzés – miszerint az EU-segélyek általános célja a globális szegénység 

csökkentése és annak felszámolásáért folytatott küzdelem – elbukott, vagy legalábbis nem járt a várt sikerrel. 

Susanna Wolf és Dominik Spoden kimutatta, hogy a Loméi Megállapodások (I-IV.) által biztosított segélyek 

elosztása komoly aránytalanságokat takar, amelynek következménye, hogy a széles körű támogatások és 

befektetések ellenére is az ACP-országok több mint fele még mindig a világ gazdaságilag legfejletlenebb 

államainak csoportját gyarapítja. Amíg például Angola, Etiópia, Kenya és Tanzánia 1990 és 1997 között kb. 10 

EUR/fő nagyságú segélyt kaptak, addig például Mauritánia – igaz, maga az ország lényegesen kisebb 

lélekszámú – egy főre számítva 77 EUR-t. A kutatópáros szerint az sem tiszta, hogy milyen kritériumok alapján 

osztják szét a segélyeket. Megjegyzik, hogy a kétoldalú támogatási megállapodások alapján folyósított 

segélyeket olyan változók befolyásolhatják, mint a segélyt fogadó ország GDP-je, nagysága és nyitottsága, vagy 

például a szabadságjogok megléte és köre. Annak ellenére, hogy az EU az emberi jogokat, a demokráciát és a 

gazdasági reformokat jelölte meg a segélyek megítéléséhez szükséges alapvető feltételekként, azok elosztása 

még mindig az adott ország és az EU-tagok közötti hosszútávon tervezhető kapcsolatokhoz kötött. 26 Magyarul: 

a segély oda megy olyan mértékben és kondíciókkal, amekkorára tényleg szükség van, ahol az EU-nak komoly, 

hosszú távú gazdasági érdekei jelen vannak. 

Az EU egyik meghatározó állama, Németország és Tanzánia között az európai gyarmatosítás ideje óta az élet 

számos területére kiterjedő kapcsolat él. 1964-től összesen kb. 1,3 milliárd EUR-val támogatta Tanzánia 

fejlődését a korábban Deutsch Ost Afrika nevű kolóniát felépítő európai nemzet. A segélyekkel támogatott 

                                                           
25 Forrás és további információ az Interneten: http://www.delta.cec.eu.int/en/ 
26 Részletesebben ld. KENETY Brian: Study Criticises Past Criteria for Allocating EU Aid. Interpress Service. 2000. április 9. Internet 
honlap címe: http://www.globalpolicy.org/socecon/ffd/euaid.htm 

http://www.delta.cec.eu.int/en/
http://www.globalpolicy.org/socecon/ffd/euaid.htm
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területek között szerepel a területi integráció, a regionális intézményrendszer kiépítése, a környezetvédelem és a 

természeti erőforrások megóvása, az emberi jogok biztosításának intézményi háttere, a terrorizmus és kábítószer 

elleni küzdelem elősegítése. A technikai értelemben vett támogatások elsősorban az ivóvíz-ellátás, az 

egészségügy és a helyi infrastruktúra fejlesztését részesítik előnyben. Németország egyike volt azoknak az 

országoknak, amelyek 100 %-ban jóvá írták Tanzánia velük szemben fennálló adótartozását, ezzel is segítve az 

ország fejlődésének fellendítését. Németország amúgy Tanzánia első tíz legfontosabb kereskedelmi partnereinek 

egyike. Mezőgazdasági termékekért „cserébe” gépeket és autókat exportál a kelet-afrikai országba. 27 

Franciaország – hű maradva elsősorban frankofon afrikai partnereihez – 1998 óta kezeli Tanzániát kitüntetett 

figyelemmel, az ún. „zone de solidarité prioritaire (ZSP)”, azaz szolidaritási prioritási zóna tagjaként. A francia 

segélyek és támogatások – amelyek a teljes EU-támogatás 25 %-át teszik ki – elsősorban az ivóvíz-ellátás, a 

mezőgazdaság, a turizmus és az egészségügyi szektor fejlesztését szolgálják. Külön hangsúly helyeződik a 

Kelet-afrikai Közösség integrációjának elősegítésére is, például a Viktória-tavon lebonyolított közlekedés 

navigációs biztonsági rendszerének kiépítésére. Mind a német, mind a francia támogatás rendelkezik olyan 

kulturális vonulattal is, amely a nyelvtanulást népszerűsíti, valamint ösztöndíjakat adományoz a komoly 

gondokkal küszködő oktatási rendszerben tanuló diákok számára. 28 

A skandináv országok Tanzánia fennállása óta kiemelt partnerei az egyesült köztársaságnak. Mind a 

makroökonómiai stabilitást, mind az infrastruktúra fejlesztését, de az oktatási rendszert, a demokratikus 

kormányzás megvalósítását, az egészségügyet, az AIDS elleni küzdelmet, valamint menekültügyi problémák 

megoldását egyaránt nagy összegekkel és egyéb eszközökkel támogatják. Dánia az 1970-es és ‟80-as évek során 

az általa a világban folyósított segélyek közül Tanzániát részesítette a legnagyobb támogatásban. Az 1970-ben 

közel 385 millió EUR-nyi támogatás 1992-re megnégyszereződött. Amíg az 1960-as évek során elsősorban a 

mezőgazdasági és közlekedési, addig az 1970-es évek alatt az ipari és energia szektorok élvezhették a dán 

segélyezést. A ‟80-as években és a ‟90-es évek elejére a közlekedés vált prioritássá, és dán 

kormánytámogatással utak felújítása és építése indulhatott meg szerte az országban, valamint a közlekedés 

fenntartásáért felelős TANROADS nevű új kormányszerv is létrejöhetett. 29 

Az Egyesült Királyság Németországhoz hasonlóan, a volt gyarmatbirodalomnak köszönhetően, hosszú évtizedes 

partnerségi kapcsolatot ápol Tanzániával. A gazdasági fejlesztést és a szegénység visszaszorítását szem előtt 

tartva 2002 júniusában az Egyesült Királyság újabb, hat évre szóló kétoldalú megállapodást írt alá, amely 

évenként kb. 73 millió EUR-nyi támogatást nyújt a tanzániai költségvetésnek. Ez a segély főként a közlekedés, a 

vízellátás, az oktatás, a „jó kormányzás” (good governance), a természeti kincsek védelme és a nők helyzete és 

problémái területén kíván támogatást biztosítani a fejlődéshez. Az oktatási szektor támogatása kiemelt brit 

prioritás. Annak ellenére, hogy az alapfokú oktatás kötelező és ingyenes – amely elsősorban a donorok által az 

oktatási szektorba becsatornáztatott segélyeknek köszönhető –, az OECD/AfDB 2002-es African Economic 

Outlook Tanzániáról szóló tanulmánya szerint 2000-ben a nettó alapfokú beiskolázottsági ráta csupán 57% 

közeli volt. Ha Afrika egészét vizsgáljuk, már említettük, hogy Tanzánia rendelkezik az egyik legalacsonyabb 

középfokú beiskolázottsági rátával, amely – ugyancsak 2000-ben – nem haladta meg a 6 százalékot. A lesújtó 

adatok ellenére 1999-ben a teljes lakosság már „csak” 27 százaléka számít írástudatlannak, szemben az 1995-ös 

közel 32 százalékkal. 30 A Dar es Salaam-ban székelő EU Delegáció kimutatása szerint, szemben a múltban 

folyó Emberi Erőforrás Fejlesztési Programmal, amely elsősorban a felsőoktatási intézményekre és az ott folyó 

tanítóképzésre koncentrált, jelenleg a decentralizált tankönyvellátás kiépítése a cél. 31 

Az 1995-ös első többpárti elnök- és parlamenti választások óta Tanzániában megnőtt a civil szervezetek száma; 

felértékelődött jelentőségük. Az NGO-k (Non-governmental Organisations) szerepét hangsúlyozzák a külföldi 

donorok is, amelyek sok esetben rajtuk keresztül csatornáztatják be az országba a fejlesztésre szánt segélyeket. 

Ennek több oka is lehet, de terjedelmi okokból ezek itt most nem kerülnek elemzésre. 32 Annyi bizonyos, hogy 

az Almond és Verba által megalkotott politikai-kultúra-elmélet 33 alapján Tanzánia a parokiális és alattvalói 

                                                           
27 Forrás és további információ az Interneten: http://www.german-embassy-dares-salaam.de/en/aussenpolitik 
28Forrás és további információ az Interneten: http://www.france.tanzanie.org/relations/relbilater%20anglais.html 
29 Forrás és további információ: Economic and Social Research Foundation (ESRF): Aid Effectiveness in Tanzania: The Case of Danish Aid. 
Policy Dialogue Series No. 007. 1997., valamint az Interneten: http://www.um.dk/publikationer/fremmedsprog/English/Strategy/Tanzania 
30 OECD Development Centre, African Development Bank: African Economic Outlook. 2002. Interneten: 

http://www.econ.ox.ac.uk/CSAEadmin/conferences/2002-UPaGiSSA/papers/Kauffman-CSAE2002.pdf 
31 Forrás és további információ az Interneten: http://www.delta.cec.eu.int/en/ 
32 Mind a civil szervezetekről, mind magáról az államról és társadalomról bővebben ld. PINKNEY Robert: The international politics of East 

Africa. Manchester, Manchester University Press. 2001. 
33ALMOND & POWELL, 1996: 53-69. Résztvevőinek nevezhetjük azt a politikai kultúrát, amelyben az állampolgárok a legtöbb politikai 

információval, ismerettel rendelkeznek, s ezek alapján tevőlegesen, kihasználva lehetőségeiket alakítják életüket, a közösség életét. 

Alattvalói kultúrában az egyén „egyszerűen alattvaló: passzívan engedelmeskedik a tisztviselőknek és a törvényeknek, de nem szavaz és 
nem ártja bele magát a politikába.” (63.o.) Parokiális kultúrával azok a társadalmak jellemezhetők, amelyekben az egyén a legkevesebb 
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http://www.france.tanzanie.org/relations/relbilater%20anglais.html
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keverékkel jellemzett kultúrából a résztvevői felé halad. Az állampolgári részvételnek egyik fontos szintje a 

civil szervezetekben való tömörülés és az azok munkájában való aktív részvétel. Az NGO-k támogatási 

programjában jelenleg 31 projekt kap támogatást az EU-tól. Ezek főként a demokrácia és emberi jogok 

népszerűsítését, a környezetvédelmet és az erdőirtások elleni fellépést, valamint az AIDS-ellenes küzdelmet 

ölelik fel. A civil szervezeteknek jelentős szerepük van abban, hogy kiegészítve a kormány és a nemzetközi 

szervezetek erőfeszítéseit, a hétköznapi emberek szintjén közvetlenül jussanak el az állampolgárokhoz, 

válaszokat és segítséget adva azok igényeinek megfelelően. A demokratikus berendezkedés felé történő átmenet 

kulcsszereplőiről van szó, akik – feltételezve, hogy megfelelő korrupció-ellenes eszközök vannak/lesznek 

beépítve a segélyezési rendszerbe – igazán megfoghatóvá és a mindennapiélet során érezhetővé tehetik a 

segélyeket. Nekik, akik tagjai maguk is hétköznapi emberek, jelent igazán feladatot, hogy megmutassák, mit is 

ér, és meddig kell a segély! 

6. Politikai és gazdasági reformok – Mit hozhat a 21. 
század? 

Ismét Búr Gábor szavaival élve, összefoglalásként a következőket mondhatjuk: „A pánafrikanizmus a múlt és a 

jelen nehézségei ellenére sem vált történelmi rekvizítummá, ellenkezőleg, térnyerésének ma lényegesen 

kedvezőbbek a feltételei, mint valaha. … [Továbbá,] a kontinentális unió létrehozása ellen mára nem annyira az 

egyes államok érdekei, mintsem a regionális együttműködések újbóli térnyerései hatnak. Jó példa erre … a 

Kelet-afrikai Közösség újjáélesztése.” 34 Minden bizonnyal a regionális szövetségben rejlő lehetőségek, például 

vámunió és közös piac létrehozása, közös útlevél segítségével az emberek szabadabb áramlása, majd idővel 

egyes politikai intézmények és elképzelések egységesítése lehet a hosszú távú gazdasági fellendülés garanciája. 

Ahogyan az a volt gyarmatosítók esetében az Európai Unió létrehozásával történt. 

Az 1995-ös és 2000-es választások eredményei azt mutatják azonban, hogy politikailag a tanzániai fejlődés 

veszélybe kerülhet, ugyanis az állampárt utódpártját jelentő CCM soraiba vándorolt át számos ellenzéki párt 

vezető funkcionáriusa. A trend, írja Max Mmuya, azzal a félelemmel párosulhat, amely a közeli múlt 

egypártrendszere felé történő visszakanyarodást vetíti előre. Szerinte a 12 ellenzéki párt közül egyedül a zan-

zibári CUF mer szembeszállni a CCM politikájával, a többiek valódi alternatívát nem képesek felmutatni. Az 

igazi kihívás ebből a szempontból és más, a társadalmat érintő kérdés tekintetében az, hogy a hatalom birtokosai 

megváltoztatják-e lényegében az alkotmányt, ezáltal úgy kormányozzák az országot, hogy egyértelműen 

kijelölik a demokratikus átalakulás irányát. A reformoknak akkor lesznek kézzel fogható, az egyének szintjén, a 

mindennapok során érezhető eredményeik, ha az országot kormányzó politikusok elszántak, és nemcsak saját 

hatalmukat próbálják fenntartani, azt megszilárdítani. Nagyobb transzparenciára, a civil társadalom aktivitására 

van szükség. Ehhez viszont elengedhetetlen a politikai elit támogatása. 

Tanzánia – hasonlóan számos másik afrikai nemzethez – előtt áll tehát a kérdés: előre vagy hátra? Folytatódik-e 

a demokratizálódás és gazdasági fejlődés, avagy megtorpan a változás, és szétválik az unió? A nagy Mwalimu 

után csupán keveseknek adatott meg, hogy az ország tejhatalmú vezetőjévé váljanak; jelenleg a sokak által 

magasztalt Benjamin Mkapa kezében koncentrálódik a számos formában (politikai, kommunikációs, gazdasági) 

jelentkező hatalom. A gazdasági fejlődés és a politikai szerkezetek demokratizálódása visszafordíthatatlannak 

tűnik, amelyből következik, hogy nem valószínű az ország visszatérése az Ujamaa eszméihez. Az azonban az 

afrikai politikai kultúra összetettségéből fakad, hogy az intézmények demokratizálódása és a társadalom 

tényleges építésében való tevőleges állampolgári részvétel széleskörű megvalósulása a helyi viszonyokhoz és 

tradíciókhoz képest, több generáción keresztül megy majd végbe. Ehhez viszont a problémákra feleszmélő, a 

lehetséges megoldásokat, de legalább a konkrét igényeket és elképzeléseket megfogalmazni képes 

állampolgárokat kinevelő oktatási rendszer kiszélesítése elengedhetetlen. Ők ugyanis jogaik, kötelességeik és 

lehetőségeik ismeretében járulnak majd az urnák elé, hogy megválasszák a válaszok megadásához szükséges 

döntéseket meghozó vezetőiket. Minden bizonnyal a folyamat egy újabb állomásáról, Tanzánia történelmének új 

korszakáról többet fogunk megtudni a soron következő elnök- és parlamenti választások lezárultával, 2005 

novemberében. 

7. Irodalomjegyzék 

                                                                                                                                                                                     
információval és ismerettel rendelkezik a társadalomról, a politikai struktúrákról, intézményekről. Általában írástudatlan, magas 

átlagéletkorú, zárt, a társadalom egészétől elzárt közösségek ezek, amelyek „kizárólag a családjuknak vagy szűkebb közösségüknek élnek.” 

(64.o.) 
34BÚR, 2002: 319-320 
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