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1. fejezet - Pártok és civil 
szervezetek: közös gyökerek eltérő 
fejlődési pályák 1

 

Kákai László 

A nonprofit szervezetek magyarországi megerősödése lényegében egybeesik az állam által közvetlenül ellátott 

közszolgáltatások folyamatos visszaszorulásával, valamint a piaci viszonyok térhódításával. 

Ahhoz, hogy a magyarországi pártokat és civil szervezeteket el tudjuk helyezni a lokális térben, mindenképpen 

szükséges annak rövid tisztázása, hogy a kialakult hazai pártok és civil szervezetek, milyen fogalmakkal, 

definíciókkal írhatók le, valamint miben ragadhatók meg a közöttük lévő különbségek? Vajon a kelet-közép- és 

közép-európai (ezen belül a magyar) pártrendszerek eltérnek-e a nyugati pártrendszerekétől, és ha igen, akkor 

ezek az eltérések miben ragadhatók meg. 

Kiindulópontként mindenképpen meg kell különböztetnünk a civil társadalmat, civil szervezeteket a politikai 

pártok, a politikai szervezetek, a politikai nyilvánosság, s különösen a parlamentek politikai társadalmától. 

Látszólag könnyen átsiklunk ezen a kiindulóponton, és elfogadjuk azt a szokásos és közhelyszerű megközelítést, 

hogy a pártok és a civil társadalom világa világosan elkülöníthetők egymástól, de vajon elfogadható-e ez a 

megközelítés? Sokan sokféle értelmező magyarázatot próbáltak adni ezekre a fogalmakra, amelyeket a teljesség 

igénye nélkül megpróbálok most számba venni, annak céljából, hogy számunkra is világossá válhasson a két 

fogalom különbségének lényege. Tágan értelmezve – mint ahogy John Keane is rámutatott – a civil társadalom a 

szabadság és a demokrácia birodalma: ahol a polgárok saját identitásukat, jogosultságaikat és kötelezettségeiket 

egy adott politikai-jogi környezetben maguk választják meg (Keane, J. 2004: 103.). Tehát a civil társadalom 

eszméje az autonóm kezdeményező személyiségen alapszik, azaz mindazon állampolgári kezdeményezések 

beletartoznak, amelyekben a polgárok önkéntesen vesznek részt érdekeik és értékeik megjelenítése, védelme 

érdekében, és amely kezdeményezések az államtól elkülönülve, autonóm módon működnek (Bartal A. M. 1999: 

19-20.). Ez azt is jelenti, hogy a civil társadalom a gazdaság és az állam közötti interakció szférájaként 

értelmezhető, amelynek fő összetevői a nyilvánosság és a különböző társulások (Arató A. 1992: 55.). A civil 

társadalom fogalmi jellemzőit Arató András a következőképpen foglalta össze: 

A civil társadalom személy- és szervezetegyesülések, valamint önálló szervezetek hálózata, amely létrejötte és 

működése sajátos szabályai szerint különbözik a társadalom többi intézményétől. 

• A civil társadalom nem állam nélküli társadalmat jelent. Az állam politikai szervezete és az általa teremtett 

jogi keretek és biztosítékok meghatározott értelemben az előfeltételeit alkotják a többé-kevésbé autonóm civil 

társadalomnak. 

• A civil társadalom is nyilvános szféra, illetve publikus mezők sokasága, a társadalom önszerveződésének 

struktúrája, amely kívül esik az állam intézményi szervezetén, bár nem független tőle. 

• A civil társadalom különböző módon szembesíti az állami aktivitás célkitűzéseit a strukturált (rétegzett) 

népesség céljaival és érdekeivel, s így befolyásolja az előbbiek alakulását. 

Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a civil társadalomból ered, született meg a politika pártok és a civil 

szervezetek világa is. Hiszen mindkettő célja, hogy kívülről befolyásolja az államot. Márkus Mária érdekes 

aspektusokkal egészítette ki a fenti jellemzőket. Megközelítésében a civil társadalom elsősorban úgy jelenik 

meg, mint a különböző érdekcsoportok versenyének intézményesített terepe, olyan csoportoké, amelyek a saját 

partikuláris érdekeiket külön-külön, egymástól izoláltan képviselik az állammal/önkormányzattal szemben és 

igyekeznek nyomást gyakorolni rá abból a célból, hogy az általuk képviselt érdekeket előnyben részesítse 

(Márkus M. 1992: 46.). Robert D. Putnam úgy fogalmazza meg ezt hogy ,,azt tedd meg másért, amit ő nem tud 

megtenni önmagáért” tehát öntevékenység, saját érdekeiért való kiállás és önszerveződés alkotja ezt a sajátos 

filozófiát, ami lényegében a pártok céljainak is része (Putnam, R. D.-Feldstein, L. M. 2003). Azonban különösen 

a civil szervezetek céljaik megvalósításában átléphetik azt a ,,vékony határsávot” amely a politika területétől 

                                                           
1 A tanulmány Kákai László: Értetek de nélkületek!? avagy pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban című könyvből közöl 
tanulmányrészletet. 
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megkülönbözteti őket. Jól érzékelteti ezt Domenico Fisichella is, amikor fogalmilag megkülönbözteti egymástól 

az érdek- és a nyomásgyakorló csoportokat. A nyomásgyakorló csoport ugyanis mindig érdekcsoport, de az 

érdekcsoport nem mindig válik nyomásgyakorló csoporttá. Az érdekcsoport csak akkor válik nyomásgyakorló 

csoporttá, ha igényei és követelései kiterjesztésére és védelme érdekében belép a politikai küzdőtérre: innen 

kezdve viszont már nyomásgyakorló csoporttá válik. Az érdekcsoportból tehát akkor lesz nyomásgyakorló 

csoport, amikor belép a politikai küzdőtérre, és politikai szereplőként kezd tevékenykedni. Hiszen a 

nyomásgyakorló csoport a politikai szférában is érdeket artikulál - főleg lobbizás révén - azáltal, hogy tagjainak 

tevékenysége révén nagy befolyást gyakorol a nemzeti, vagy helyi döntéshozatali folyamatokra (Coxall, W. N. 

1985: 16.). Amíg a csoport a nem politikai (társadalmi, gazdasági, kulturális) dimenziókban mozog, addig 

érdekcsoport marad, ám attól kezdve, hogy belép a politikába, addig amíg ott marad (mert célja elérése után ki is 

léphet onnan), nyomásgyakorló csoportnak minősül (Fisichella, D. 2000: 145.). Függetlenül attól, hogy a 

politikai társadalom általában a civil társadalomból nő ki, és szervezeti valamint kommunikációs formáik 

gyakran megegyeznek, ennek ellenére a politikai pártok a politikai társadalom részei a civil szervezetek pedig a 

civil társadalom szervezetei. Alapvető különbség a két szféra politikai szerepében van. A civil társadalom 

legfontosabb jellemvonása, hogy nem kapcsolódik össze közvetlenül a hatalom ellenőrzésével, megszerzésével 

és megtartásával, hanem a demokratikus önszerveződések és a kulturális nyilvánosság szférájában zajló viták 

révén gyakorol befolyást a hatalomra (Stumpf I. 1999: 96.). Ha a pártfejlődés különböző szakaszait vizsgáljuk, 

akkor Richard S. Katz és Peter Mair szerint a klasszikus tömegpárt és a gyűjtőpárt megmarad semleges, 

pártoktól mentes színtérnek. Ez alatt értve, hogy a tömegpárt lényegében a civil társadalom pártja, amely a 

választók szektoraiból ered, be akar nyomulni az államba és módosítani kívánja az állami politikát. A gyűjtőpárt 

azonban már nem a civil társadalom pártjaként jelenik meg, hanem a civil társadalom és az állam között áll, az 

állam és a civil társadalom egyértelműen elkülönül, és a pártok hidat, kapcsot alkotnak a kettő között. A pártok 

azonban ugyancsak kívülről akarják befolyásolni az államot azzal, hogy ideiglenesen az állami politika 

letéteményesei kívánnak lenni (Katz, R. S.-Mair, P. 2001: 134.). Ezzel szemben a gyűjtőpártok későbbi 

időszakában, mikor elkezd halványodni a pártok ideológiai különbsége, és a pártok elfogadják a tagokat, 

bárhonnan jöjjenek is, ezzel egyidejűleg a pártok és az állam közti kapcsolat is változik. A pártok ekkor már 

nem annyira az államra ható és abba behatoló civil társadalom képviselői, hanem inkább alkuszok a civil 

társadalom és az állam között. Megjelenik a Janus-arcú párt fogalma, amely egyrészről összesíti és reprezentálja 

a civil társadalom követeléseit, más felől viszont a bürokrácia képviseletében a lakossággal szemben ő 

védelmezi a politikai célokat (Katz, R. S.-Mair, P. 2001: 140.). Ez már magában rejti a pártok céljainak egy 

másik kevésbé rejtett dimenzióját is, nevezetesen azt, hogy a pártok olyan egyének szerveződései, akik 

választások megnyerésével kormányzati pozícióba szeretnének kerülni. Mivel a választók nem ismerik a 

különféle hivatalokra pályázó összes jelölt közügyekben elfoglalt álláspontját, a pártok lényeges feladatot látnak 

el: a polgárok számára leegyszerűsítik a jelöltek közötti választás problémáját. Ezáltal csökkentik az 

információgyűjtés költségeit is, mivel a választók a jelöltek politikai filozófiáját hozzávetőlegesen megtudják 

ítélni abból, hogy milyen párt színeiben indulnak (Johnson, D. B. 1999: 174.). A pártok a választási kampányok 

szervezésével, a jelöltek felkészítésével, támogatásával, ideológiai programmunícióval való ellátásával, a 

közhangulat fokozatos befolyásolásával, a média modern eszközeinek igénybevételével, valamint a választások 

lebonyolításához és ellenőrzéséhez történő hozzájárulásukkal közreműködnek a kormányzók kiválasztásában, 

mégpedig verseny eredményeként, akik számára ez a legitimitás demokratikus forrását biztosítja. A pártok 

szervezeti hálózatukon keresztül a közhangulat szondázásával a társadalmi véleményeket, igényeket feltárják, 

azok egy részének hangot adnak és képviselik, a parlamenti frakciók szervezésével és programok, politikai 

alternatívák megfogalmazásával a kormányzati politikát befolyásolják, akár közvetlenül kormánypártokként, 

akár ellenzékben a kormányzati politika bírálatával (Johancsik J. 2002; Beyme, von K. 1985; Körösényi A. 

1993). 

Bármelyik funkcióját tekintjük a pártoknak, az a hatalom szférájához, a politikumhoz kapcsolódik, része a 

hatalom birtoklásáért folyó küzdelemnek. A pártok közvetítésük során a felvállalt érdekeket, amelyek a 

társadalom irányából érkeznek, mindig úgy képviselik, hogy a politika szintjére emelik, hiszen a társadalom 

egész működéséért vállalják a felelősséget. A civil szervezetek ezzel szemben egy-egy hátrányos helyzetű 

csoport tagjait tömörítik és céljuk az, hogy rábírják a politikusokat és a helyi vezetőket, hogy javítsanak az egy 

adott terület problémáin. Ebben a feladatukban Robert D. Putnam szerint nincs állandó szövetséges, ahogy 

állandó ellenfél sem: aki támogatja céljaikat, azt segítik, aki nem az ellenfél (Putnam, R. D.- Feldstein L. M. 

2003). 

1. A pártok kialakulása, fejlődése 

A nemzetközi szakirodalomban pártok létrejöttének magyarázatára lényegében három elméleti kiindulópont 

különböztethető meg (Fritz T. 1996; Kéri L. 1998; Beyme, von K. 1985); 
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• Az intézményi elméletek, melyek a pártokat a parlamentális rendszerek s az alapjukul szolgáló választási 

rendszerek fejlődéséből vezették le. Ebben a megközelítésben a pártok keletkezését túlnyomórészt a 

képviseleti intézmények funkcióváltásából –parlamentáris vagy prezidenciális rendszerek felelnek-e meg 

inkább egy demokratikus pártrendszer működésének (Weaver, R. K.-Rockman, B. A. 1993: 1-41.) –, valamint 

az általános választójog kiterjesztéséből vezették le. 

• Történeti ,,válsághelyzet”-elméletek, melyek az államok újonnan való létrejöttével vagy alkotmányrendszerek 

összeomlásával operáltak. 

• Modernizációelméletek, amelyek a pártok létrejöttének kevésbé a politikai tényezőit, mint inkább a 

társadalmi és gazdasági alapjait elemezték. Ebben a megközelítésben az oktatási rendszer szekularizáló és 

integráló hatásait, s az urbanizáció fejlődését tekintették ama legfontosabb modernizációs változónak, 

amelyek a pártok létrejöttét befolyásolják. 

Klaus von Beyme az európai pártok létrejöttében és fejlődésében főleg a válság- vagy modernizációelméletek 

szerepét hangsúlyozza (Beyme, von K. 1985). Elméleti megközelítésében a pártok létrejöttének több hullámát 

különbözteti meg. Ezek közül az első az új államok (Belgium, Ausztria, Finnország, Írország, Izland) 

létrejöttével indult el. Ezekben az országokban a nemzeti egyesítési mozgalmak a konfliktusokat gyakran a 

rendszert veszélyeztető mértékben halmozták fel, mindenekelőtt azzal, hogy a társadalmi konfliktusokat vallási 

konfliktussal tetézték meg (pl. Olaszországban a papságnak a liberális laikus állammal szembeni, vagy 

Németországban a katolikus kisebbségnek a porosz dominanciájú protestáns többséggel szembeni konfliktusa). 

Egyes országokban ehhez még etnikai konfliktusok is hozzájárultak függetlenül attól, hogy milyen régen jött 

létre az államalakulat. A második hullámot a dinasztikus rivalizálásokon alapuló legitimációs törések képezték 

(lásd Franciaország, Spanyolország). Példaként említhető Franciaországban a liberális monarchisták és az 

ultraroyalisták konfliktusa az 1814-es restauráció utáni rendszerben, valamint a legitimistáké az Orleans-ház 

híveivel és a bonapartistákkal szemben. A harmadik pedig a parlamentáris demokráciáknak a fasiszta vagy 

fasisztoid rendszerek hatalomátvétele következtében bekövetkező összeomlása (Olaszország 1922, Németország 

1932, Ausztria 1935, Spanyolország 1936-1939, Portugália 1926, Görögország 1967). Mindezeket a 

rendszereket külső befolyással (1945) vagy belső forradalommal (Görögország 1974, Portugália 1974, 

Spanyolország 1975-1977) ismét demokratizálták. 

Az új demokráciákban néhány közös vonás mutatható ki, mint 

• A jobboldal hitelvesztése; 

• A jobbközép egyesülése; 

• A baloldalnak szocialistákra és kommunistákra szakadása és a népfrontkísérletek 1947- ig. 

A folyamatosságot rendszerint a baloldali pártok őrizték meg, a szocialisták, a szociáldemokraták és a 

kommunisták. A diktatúrát követően ott voltak a legerősebbek, ahol fontos funkciót töltöttek be az ellenállásban 

(pl. Franciaország és Olaszország). 

Nyugat-Európában a pártosodás, a demokratikus pártrendszerek kialakulása főleg a történeti- és 

modernizációelméletek alapján egy alapvetően alulról szerveződött folyamatként értelmezhető. A pártosodás 

erős civil társadalmi, állampolgári részvétel mellett, esetleg forradalmak és tömegmegmozdulások során alakult, 

formálódott (Fritz T. 2002: 214.). A nyugat-európai pártfejlődés lényegében megerősíti Lipset és Rokkan szinte 

klasszikusnak számító (bár vitatott) elméletét, hogy erős, stabil és a tömegek által támogatott pártok csak akkor 

léteznek, ha tartós és valós társadalmi törésvonalakhoz, csoportkon fliktusokhoz kötődnek, ha a 

demokratizálódás és modernizáció szempontjából valós társadalmi érdekeken, és – ezek révén – konzisztens, de 

pragmatikus ideológiákon alapulnak (Lipset, S. M.-Rokkan, S. 1967). Ennek fényében a Nyugat-Európában 

létrejövő, illetve kialakuló párttagoltság a Lipset-Rokkan-féle nagy társadalmi törésvonalak (nemzeti etnikai, 

egyházi-vallási, ipari-agrár és munkavállaló-munkáltató) mentén értelmezhető, ami azt jelenti, hogy a nyugati 

országokban a társadalmi csoportok közötti valóságos és politikai jelentőségű ellentétek alapján létrejövő érdek- 

és értékközösségek és identitások inspirálták a pártok megszerveződését, a sajátos érdekek és értékek politikai 

kifejezésének szándékával (G. Márkus Gy. 1994). 

A magyar pártosodás és pártrendszer kialakulása lényegében a fordítottja volt a Nyugat- Európában lezajlott 

pártosodási folyamatoknak. A hazai pártrendszer egyrészt ,,hihetetlenül” rövid idő alatt jött létre, így a 

klasszikus törésvonalak (osztálykonfliktusok, város-vidék) nem sok szerepet töltöttek be ebben a folyamatban 

(Fritz T. 1996). Ezzel szemben az ideológiai szempontoknak (nemzeti-kulturális, vallási) jóval nagyobb 
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szerepük volt a pártok tagolódásában (Tóka G. 1992; G. Márkus Gy. 1994; Körösényi A. 1998). Az ideológiai 

szempont a pártok megalakulásának kísérő jelensége volt, mivel az éppen alakulóban levő szervezetek 

határozott ideológiai arculattal rendelkeztek. 

A hazai többpártrendszer szerveződése 1987-ben kezdődött. Az 1987-1989 közötti időszakot ,,felemás” 

pártrendszernek is nevezhetnénk, hiszen az állampárt mellett egy parlamenten kívüli pártrendszer alakult ki, 

amely nem volt ugyan illegális, de a párttörvény elfogadásáig jogrendszeren kívüli pártrendszerként működött. 

Ebben a szakaszban a pártok még nem tekinthetők igazi pártoknak, hiszen számos szerveződés mozgalmi 

formában kezdte meg működését és – szervezetektől függően – hosszas belső vita, konfliktus (a hatalom 

megszerzésének strukturális és politikai kényszere) után alakultak át párttá (Bihari M. 1992). További 

jellegzetesség, hogy a pártok kialakulása a társadalomban meglévő ideológiai és érdektagoltság (részben a 

szocialista-kommunista ideológiai alapokon álló politikai gazdasági rendszer homogenizáló hatása 

következtében) helyett inkább a külső környezet megváltozásának volt köszönhető. A pártok létrejötte ezért a 

természetes, belső kiformálódás helyett egy döntően felülről elindított folyamat eredményeként értelmezhető, 

melyben az értelmiségi, illetve az éppen adott politikai elitcsoportok közötti szubkulturális, személyes ellen- és 

rokonszenvbeli különbségek játszottak meghatározó szerepet (Kéri L 1998; Stumpf I. 1999). A pártosodási 

folyamat ezért a civil társadalom támogatása és aktív részvétele nélkül zajlott le, azaz a társadalmi csoportok és 

a polgárok döntő többsége szinte teljesen kiszorult a formálódó politika világából és a döntéshozatali 

folyamatokból. Az ,,elitpártosodás” és a civil kontroll hiánya a pártok önfelértékelő jellegét erősítette fel (Fritz 

T. 2002). A fenti jellemzők alapján Bihari Mihály a magyar pártrendszert ,,lebegő” pártrendszerként írta le, 

amely az értelmiségi csoportok, politizáló körök szervezőakciója révén alakult, majd ezek a körök keresték 

(1990 után), vagy próbálták ,,megteremteni” saját társadalmi bázisukat (Bihari M. 1992). Ez a folyamat egyben 

azt is jelenti, hogy a pártok keletkezésük során és az azóta eltelt időszak során sem mentek keresztül a 

tömegpárti fejlődés szakaszán: inkább választási pártoknak tekinthetők. A pártok befolyásának korlátait az is jól 

mutatja, hogy a kisebb településeken a helyhatósági választásokon a politikai pártok nem voltak képesek érdemi 

befolyást gyakorolni (Stumpf I. 1999; Körösényi A. 1998). 

A hazai pártokat felépítésük, szervezetük és tagságuk alapján Körösényi András inkább az egykori 19. századi 

parlamenten belül létrejött polgári (középosztályos), mint a 19-20. század fordulóján a parlamenten kívül 

keletkezett szociáldemokrata vagy kommunista pártokhoz hasonlította (Körösényi A. 1998: 75.). Körösényi 

megközelítését több tényező is erősíti, egyrészt a pártok alacsony társadalmi beágyazottsága, jelenleg csupán az 

MSZP és a FIDESZ rendelkezik olyan tartósan kötődő szavazóbázissal, amely stabil parlamenti részvételt 

biztosíthat számukra, az összes többi párt esetében az erős kötődésű szavazóbázisok mérete viszont jóval alatta 

marad a parlamenti küszöbértéknek (Gazsó F. Stumpf I. 1998). Másrészt – bár az előbbiek kiegészítéseként – 

mind az MSZP, mind a FIDESZ társadalmi bázisuk növelését (a FIDESZ esetében néppárttá válást) a tartós, 

erősen kötődő szavazó bázisuk kiépítését tűzték ki jövőbeli céljukként. 

2. A civil szervezetek szerveződései 

A pártok a politikai érdekek, értékek, vágyak és törekvések közvetítésének sajátos, de nem egyedüli szervezetei 

a modern demokráciákban. Rajtuk kívül különböző szervezetek sokasága lát el érdekkifejező és közvetítő 

funkciót, különösen, ha a társadalom szűkebb köreinek különleges, közvetlen érdekeiről és törekvéseiről van 

szó, amelyek csak sajátos körülmények között emelkednek az átfogó, általános politika szintjére. James Douglas 

(Douglas, J. 1991: 85-96; Szabó M. 1998: 96.) szerint a civil szervezetek számos kihívást közvetítenek a 

politikai rendszerhez, melyek rendkívüli szerepet töltenek be a demokratizálódásban, illetve az új politikai 

rendszer intézményesedésének folyamatában: 

• a személyes és anyagi erőforrások önkéntes mobilizálása a közjó érdekében; 

• az állam korlátozása az ellenőrzés és a kiegészítő vagy alternatív szolgáltatás révén; 

• a pluralizmus biztosítása a korábban monopolizált állami szférával szemben; 

• a társadalmi innováció, a kreativitás és kísérletezés szabadságának megőrzése a bürokratizálódás ellenében. 

Hasonló szerepet tulajdonít az államtól független szervezeteknek Robert A. Dahl is, amikor kiemeli, hogy a 

nagy politikai rendszerekben a független szervezetek állják útját a hatalmi túlsúlynak, segítenek megtörni a 

hierarchiát, és megteremteni a kölcsönös kontroll lehetőségét (Dahl, R. A. 1996: 41.). 

A legutóbbi 15 évben leginkább az amerikai eredetű nonprofit szektor fogalmat használták a szektor leírására, 

ezek közül is főleg a profit szétosztásának tilalmára, valamint a szervezetek és a kormányzati apparátus közti 
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viszonyra koncentráltak (Salamon, L. M. 1993). Az Európai Unióban a szociális gazdaság kifejezés közösen 

használja és tartalmazza az együttműködést, a kölcsönösséget, az egyesületeket és az alapítványokat. A 

kifejezés különös érdeklődést váltott ki főleg a politikusok és akadémikusok részéről, ugyanis a civil társadalom 

alatt (mely elősegíti [különösen a civil társadalom szervezetein keresztül] az aktív állampolgárok részvételét) a 

szervezeteknek a közpolitikában és a közszolgáltatások nyújtásában betöltött szerepét hangsúlyozza (Tonkiss, 

2000). Ez a megközelítés szinte kísérő jelensége a nonprofit szektor leíró elméleteinek. Ugyanis a szektorral 

foglalkozó első elméletek főleg közgazdaságtani megközlítésűek voltak, amelyek a jóléti állam válságakor 

jelentek meg. 

E modellen belül két fő irányvonalat különböztethetünk meg, amelyek közül az egyik a szektor szerepével 

foglalkozó elméletek összessége. Ezek főleg a szervezetek célját, létrejöttének okait, gazdasági szerepét 

elemzik. Itt a keresleti és kínálati modelleket emelhetjük ki. E modellek főleg abból indulnak ki, hogy a piac 

szükségszerűen kudarcot vall a társadalom egészét vagy nagy részét szolgáló közjavak előállítása során. Ezért a 

közjavak egy részében mindig hiány tapasztalható. Ebben a viszonyrendszerben a társadalom közjavakkal 

kielégítetlen része hozza létre a nonprofit szervezeteket, akik képesek a közjavak kínálati szintjét növelni azzal, 

hogy nem csak közjavakat állítanak elő, hanem olyan szolgáltatásokat is nyújtanak, amelyek jellegük szerint 

,,magánjavak” (Hansmann, H. 1991). Tehát ahol nagy mérvű a közjavak hiánya, ott nagyobb a nonprofit szektor 

szélesebb körű tevékenysége (Weisbrod, B. A. 1991). Azonban a nonprofit szervezetek minden szolgáltatása – 

mégha az magánérdeket szolgál is – a közjavak körébe tartozik, ezért a nonprofit szektor nem az üzleti, hanem 

az állami szektorral rivalizál (James E. 1991). 

A másik pedig a szektor viselkedésével foglalkozó elméletek összessége, amelyek a költségcsökkentés, a 

kínálati rugalmasság, a hatékonyság tényezőit elemzik. Ezen belül az optimálási és hatékonysági modellek 

emelhetők ki. Ezek a megközelítések az egyes területeken tevékenykedő szervezetek magatartását vizsgálják, 

melynek alapja a vállalati-gazdaságtani elemzés, azaz hogyan érhetünk el maximális profitot úgy, hogy a 

szervezetek hatékonysága alacsony szintű? Az alacsony hatékonyság abból ered, hogy itt nincsenek 

profitérdekelt tulajdonosok. Ezért a nonprofit szervezetek főleg azokban az ágazatokban vannak jelen, ahol a 

piac nem működik tökéletesen. Az alacsony hatékonyság miatt a szervezetek a keresletnövekedésre is lassan 

reagálnak, egyrészt az alacsony tőkehiány miatt, másrészt a menedzsment érdektelensége miatt. A tőkehiány 

kiküszöbölésének eszköze a keresztfinanszírozás: a szervezetek bizonyos szolgáltatásaikat piaci módon, 

nyereséggel értékesítik, s ennek hasznát visszaforgatják közcélú feladataik finanszírozására (Hansmann, H. B. 

1991). 

Az 1980-as 1990-es évek fordulóján olyan elméletek láttak napvilágot, amely a közgazdasági elméletek mellett 

több tudományág (interdiszciplináris) vizsgálati szempontjait is alkalmazták. Az interdiszciplináris elméletek 

közül az interdependencia-, a jóléti állam- és a társadalmi eredet modelleket lehet kiemelni (Jagasics B. 2001: 

19.). Ezek az elméletek abból indultak ki, hogy a kormányzati és nonprofit szervezetek szolgáltatásaikkal 

versenyeznek, ám a finanszírozásban ugyanakkor együttműködnek egymással. Például az állam közvetett 

(adókedvezményekkel) és közvetlen formában (anyagi támogatással) segíti a nonprofit szervezeteket 

(Hansmann, H. B. 1991). Tehát ez az elmélet azt kívánja mag yarázni, hogy az állam és a nonprofit szektor 

között miért, mi okból, milyen helyzetben alakulhat ki partneri viszony (Salamon, L. M. 1991). A 

közszolgáltatások igénybevételekor a különböző szektorok közötti választás nem csak az egyéni fogyasztók 

szabad döntése, hanem jelentős mértékben befolyásolják azt a történelmi fejlődés lehetőségei is. Azaz a 

nonprofit szervezetek nemzetenként eltérő módon beágyazottak a társadalmi és gazdasági struktúrákba. Lester 

M. Salamon és Helmut K. Anhier ez alapján négy fejlődési modellt különített el (Salamon, L. M.-Anhier, H. K. 

1999; Jagasics B. 2001: 22): 

• Liberális modell (pl. USA, Ausztrália): Az állami jóléti kiadások alacsonyak, a nonprofit szektor pedig 

jelentős méretű. A közszolgáltatásokat az állam és a kormányzat is biztosítja. 2 

• Szociáldemokrata, vagy skandináv modell (pl. Finnország, Svédország, Norvégia): Az állam univerzális 

szolgáltató, a nonprofit szektor kevés szerepet kap, csak behatárolt szolgáltatásokat nyújt. 

• Korporativista- vagy jóléti partnerség modell (pl. Németország, Olaszország, Franciaország, Hollandia, 

Spanyolország): Magas kormányzati jóléti kiadások és fejlett nonprofit szektor. A szféra bevételeinek döntő 

része állami támogatásokból származik. 

• Államhatalmi modell (pl. Japán): Korlátozott kormányzati jóléti kiadások, melyek többnyire valamelyik 

elitcsoport érdekeit szolgálják. 

                                                           
2 Angliát a liberális és a szociáldemokrata modell keverékeként jellemezhetjük. 
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A közép- és kelet-európai országokat nem lehet tisztán besorolni a fenti modellek egyikébe sem, leginkább az 

amerikai és a nyugat-európai modellek keverékeként jellemezhetjük, ahol az utóbbi évtizedben a jóléti elemek 

állam által történő biztosítása erőteljesen erodálódott (Lévai K.-Széman Zs. 1993). Ezzel párhuzamosan 

rendkívül kicsi és megosztott a civil szektor mérete, képviseleti jelenléte. 

A civil társadalom szerveződéseinek köre meglehetősen sokrétűnek tekinthető. A civil szektorba az összes olyan 

szervezetet be szokták sorolni, amelyek az állami és a hagyományos magán-, vagy piaci szféra között 

helyezkednek el (Frey M. 2001: 47.). Mások szerint azok a szervezetek tartoznak ebbe a szektorba, melyek 

tevékenységük folytán képesek a közügyekben szerepet vállalni, de nem tartoznak az államapparátushoz, mivel 

olyan (nem választott) egyének csoportjából állnak, akik a szervezeti szabályokat maguk határozzák meg 

(Kondorosi F. 1998: 71.; Kaiser T. 2000: 106.). Ezek a megközelítések egységesen próbálják meghatározni a 

civil szektor fogalmát, azonban túl tág ez az értelmezés, ezért szükség van ennek a heterogén csoportnak a 

pontosabb lehatárolására. A civil szféra leírására használt fogalomrendszer tekintetében az elmúlt időszak 

számos hazai és nemzetközi megközelítést dolgozott ki, bár, mint látni fogjuk, ezek a fogalmak gyakran fedik 

egymást. Ezek közül a fogalmak közül a leggyakrabban használt elnevezések a nem kormányzati szervezetek 

(Non-Governmental Organization, továbbiakban NGO), az önkéntes szervezetek (voluntary sector) és a 

nonprofit szervezetek (Nonprofit Organization, továbbiakban NPO). 

A szektor leírására használt fogalomrendszert vizsgálva láthatóvá válik, hogy nincs egységesen elfogadott 

kritérium-rendszer. A nem kormányzati szervek fogalmának definiálásában nincs konszenzus. A 

szakirodalomban általában két alapvető kritérium található: az NGO magánszemélyek vagy kollektívák által 

szabadon alkotott csoport, amely nem haszonszerzési célokat követ. Az angolszász szakirodalom szerint azok a 

nem állami szervek tartoznak ide, amelyek a társadalom érdekében fejtik ki alapvetően nem nyereségorientált, 

nonprofit tevékenységüket (alapítványok, közhasznú szervezetek, önkormányzati társulások stb.), kiegészítve az 

önkéntesség kritériumaival (Bíró E. 2002: 2.). Az Európai Bizottság 1999. évi vitaanyaga (Official Journal of 

the European Communities C329/10/17-11-1999) a nem kormányzati szervezetek közös jellemzőit az 

alábbiakban foglalta össze: 

• Az NGO-kat nem a személyes haszonszerzés céljából hozták létre; 

• Az NGO-k önkéntes alapon szerveződnek; 

• Az NGO-kat szervezett formájuk és bizonyos mértékű intézményesültségük megkülönbözteti az informális és 

ad hoc társaságoktól; 

• Az NGO-k függetlenek a kormánytól és más állami intézményektől, a politikai pártoktól vagy gazdálkodó 

szervezetektől; 

• Az NGO-k célja, hogy a nyilvánosság előtt a társadalmi jólétért egy szűkebb csoport az egész közösség 

érdekében működjenek. 

Az önkéntes szervezetek jellemzői nagyban hasonlítanak az NGO-knál használt kategóriákhoz. Az Európai 

Közösség Bizottsága (COM (97) 241 final) szerint az önkéntes szervezeteket bizonyos célok érdekében vagy 

egyéb okokból összegyűlt emberek csoportjai alkotják, melynek egyik oldalán azon szervezetek csoportját 

találjuk melyek a társadalmi, közösségi és családi élet mindennapjait ,,hálózzák” be. Másik végén pedig olyan 

országos, sőt nemzetközi jelentőséggel bíró hatalmas szervezeteket találunk (pl. egyetemek, kórházak, kulturális 

központok stb.), amelyeket sok ember egyértelműen az ,,állami közösségi” szervezetek közé sorol. 3 

Az önkéntes szervezetek jellemzői lényegében megegyeznek az NGO-k jellemzőivel, azzal a kiegészítéssel, 

hogy a dokumentum nagyobb hangsúlyt helyez az önigazgatásra, valamint arra, hogy a döntések a 

szervezeteken belül jöjjenek létre, mindenfajta külső kontrolltól függetlenül. Az önkéntes szervezetek főbb 

típusait a szervezetek által ellátott funkciók szerint határozza meg a Bizottság: 4 

• Szolgáltatást nyújtó vagy gondoskodó; 

• Érdekképviseletet ellátó; 

• Önsegítő vagy kölcsönös segítséget nyújtó; 

                                                           
3 Az Európai Közösség Bizottságának közleménye az önkéntes szervezetek és alapítványok szerepének erősítéséről Európában. Európa Ház, 

Budapest. 1998, 22. o. 
4Uo. 23-24.o. 
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• Forrás és koordináló szervezetek. Hasonlóan differenciált megközelítést javasol Perry is (6, Perry 1991: 9-

10.). E szerint az önkéntes szervezet: 

• Formalizált, mely maga rendelkezik saját kormányzati eszközeivel; 

• Meghatározott kötöttségek érvényesek rá nettó jövedelme korlátlan szétosztására vonatkozóan; 

• Több mint egy nonprofit szervezet, mert teljes mértékben korlátozott a vezetők és a tagok bármilyen 

részesedése a nettó jövedelemből; 

• Nem politikai párt, nem egyetem, nem szakszervezet, nem sportklub, nem üzleti vagy szakmai szervezet és 

nem egyház. 

A nonprofit szervezet szintén a kormányzattól és a gazdaságtól független szervezetek megjelölésére szolgáló 

fogalom. A szakirodalom kezdetben a formális ismérvek (jogi, szervezetei forma, hatókör, szervezetnagyság, 

stb.) alapján definiálta a nonprofit szervezeteket. Például a jogi megközelítésben a nonprofit szervezet 

elsősorban a célvagyont működtető személyegyesülésekből (önkéntes kölcsönös biztosító pénztár), célvagyont 

működtető szervezetekből (alapítvány, közalapítvány) továbbá a közcélú vállalkozó nonprofit szervezetekből 

(közhasznú társaság) áll (Sík L. 1995: 27.). Szervezeti megközelítésben a nonprofit szektort az alapítványok és 

egyesületek - illetve közhasznú társaságok, köztestületek és közalapítványok összessége alkotja (Bíró E. 2002: 

4.). A kilencvenes évek elejétől viszont egyre inkább előtérbe kerültek a funkcionális megközelítések. A 

funkcionális szempontú csoportosítások a nonprofit szervezeteket a betöltött közös funkciók és a vállalt 

szerepeik szerint értelmezik, arra keresik a választ, hogy miért, milyen célra jönnek létre nonprofit szervezetek 

és milyen hatással van működésük a társadalomra (Pavluska V. 1999: 19-40.). A nonprofit szervezetek 

gyakorlatközeli, strukturális funkcionalista csoportosítása mellett érvel Badelt is. Elméletében a formális 

kritériumok, mint például a szervezeti forma, a szervezetnagyság, stb. és a relatívabb társadalmi, politikai 

beágyazódás szempontjai mellett a szervezetszociológiai megközelítéssel (közigazgatáshoz közelálló, 

bázisközeli és gazdaságközeli nonprofit szervezetek) direktebben ragadható meg a nonprofit szektor számos 

szervezettípusa (Badelt, C. 2002: 4.). A fent említett Európai Közösség Bizottságának 1997-ben kiadott 

közleménye is, már a funkciók szerinti csoportosítást alkalmazta. 

A Lester M. Salamon és Helmut K. Anchier által kidolgozott kategóriarendszer is főleg a funkcionális 

ismérvekre helyezte a hangsúlyt (Salamon, L. M.-Anchier, H. K. 1995: 36- 38; 1997: 29-34; 1999: 54-59.), 

melynek főbb ismérvei a következők: 

• Intézményesültség. 

• Kormánytól való függetlenség. 

• Önkormányzatiság. 

• Profitszétosztás tilalma. 

• Önkéntesség, öntevékenység. 

Erre az öt ismérvre épül a Nonprofit Szervezetek Nemzetközi Osztályozása (Internation al Classifications of 

Nonprofit Organizations) is (Handbook on Nonprofit Institutions the System of National Accounts, 2002). 

Salamon és Anchier definícióját Kuti Éva a pártpolitikai tevékenység és az egyházi szervezetben zajló hitéleti 

tevékenység kizárásával egészítette ki (Kuti É. 1998: 16.). 

A fenti definíció sem old meg minden kérdést, így például a szociális gazdaság részének tekintett szövetkezetek, 

kölcsönös biztosítók és önsegélyező csoportok Salamon-Anchier értelmezésében nem számítanak nonprofit 

szervezeteknek, mivel a ,,profit fel nem osztás” követelményének nem felelnek meg. Ugyanakkor más 

szervezetek ide tartoznának, de az Európai Unió nem sorolja be a harmadik szektorba. Például az Egyesült 

Királyságban a felsőoktatás esete említhető meg, ahol valamennyi egyetem az állami felügyelet alól magán, 

nonprofit státusba került, vagy Németországban az egyházak markáns szerepvállalásának köszönhetően a 

kórházak 40%-a nonprofit szervezet (Frey M. 2001: 47.). 

Valamennyi definíciós kísérletben közös vonás, hogy alapvetően negatív meghatározás, hiszen azokat a 

jellegzetességeket próbálja megragadni, amelyek a nonprofit szervezeteket más szektorok intézményeitől 

megkülönböztetik. 
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Magyarországon a fenti fogalomrendszer közül a ,,nonprofit” fogalomhasználat vált általánossá, annak ellenére, 

hogy a szakirodalom és a politika gyakran használ más rokonértelmű fogalmakat is. Aki például az állampolgári 

kezdeményezések fontosságát kívánja hangsúlyozni, a civil társadalomról, öntevékeny szervezetekről beszél; 

aki az államtól és a politikától való elhatárolódást érzi fontosnak, az nem-kormányzati szerveket emleget. A 

civil társadalom azért nem teljesen azonos a nonprofit szektorral, mert a civil társadalom alatt főként civil 

kezdeményezésre létrejött nonprofit szervezetekre gondolunk, ugyanakkor léteznek a 

kormányzati/önkormányzati alapítású nonprofit szervezetek is. A hazai szektor növekedésével párhuzamosan 

talán ezért is egyre erősebben merült fel annak az igénye, hogy a formális osztályozási szempontok 

felhasználásával, de azon túllépve, a szervezetek ,,gyakorlatközeli”, tényleges tevékenységének jellemzői 

alapján határozzák meg a szektor tipikus csoportjait. Kuti Éva például a magyar nonprofit szervezeteket a 

domináns tevékenység és az általuk elsődlegesen betöltött funkciók alapján hét típusba sorolta (Kuti É. 1998: 

141.): 

1. adományosztó, adománygyűjtő, 

2. szolgáltatásokat nyújtó, 

3. érdekvédelmi, 

4. felhalmozási célú, 

5. önsegélyező jellegű, 

6. társadalmi érintkezést szolgáló, klubjellegű szervezetek, 

7. korábbi állami igazgatási tevékenységet ,,átvállaló” köztestületek. 

A csoportosítás előnye, hogy fontos információkat nyújt a szervezetek társadalomban és gazdaságban betöltött 

szerepéről, jelentőségéről. Hátránya, hogy nem elég egzaktak a csoportba sorolás kritériumai. Ezt a 

hiányosságot próbálja feloldani Sebestény István, aki a következő dimenziókat ajánlja vizsgálati szempontként: 

Ki? (kik alapították a szervezetet, és milyen formában működik) Mit? (milyen tevékenységet folytat) Kinek? 

(milyen sokaság érdekeit, igényét tartja szem előtt) Hogyan? (milyen eszközökkel kívánja az adott célt elérni) 

Miért? (milyen cél elérésére törekszik (Sebestény I. 2001: 346.). Ezek alapján a következő típusokat 

különbözteti meg: 

• Önkiszolgáló (Ezek a szervezetek alkalmanként kerülnek kapcsolatba állami, önkormányzati szervekkel. 

Aktivitásuk célja saját alaptevékenységük végzése.). Ilyen szervezetek közé sorolhatók a sport, hobbi- és 

szabadidő (nyugdíjas- és öregdiákkörök stb.) és több kulturális szervezet. Ebbe a típusba tartozik a hazai 

nonprofit szervezetek több mint egyharmada. 

• Csoportkiszolgáló szervezetek (tevékenységük főleg érdekképviseletre, közfeladatok ellátására terjed ki). 

Ebbe a csoportba a szakmai, munkaadói, munkavállalói érdekképviseletek, tűzoltó egyesületek, város- és 

faluvédő szervezetek, tudományos társaságok stb. tartoznak (hazai nonprofit szervezetek 23%-a). 

• Közkiszolgáló szervezetek (tevékenységük általános, az állam és az önkormányzatok feladatkörébe tartozó 

társadalmi problémákkal foglalkoznak, rendszeres szolgáltatást nyújtanak, gyakran az állam vagy az 

önkormányzat vagy más nonprofit szervezet, egyház hozza létre őket). Ebbe a kategóriába a szociális, az 

egészségügyi, oktatási intézmények, munkanélküliség- és egyéb válságkezelő központok tartoznak (a hazai 

nonprofit szervezetek 5%-a). 

• Céltámogató szervezetek (általában alapítványok, melyek kifejezetten vagy egy intézmény [iskola, óvoda, 

kórház, egyház, színház, zenekar stb.] vagy egy speciális cél [ösztöndíj, műtét elvégzése stb.] anyagi 

támogatására jöttek létre az érdekeltek vagy intézmény kezdeményezésére). Ebbe a kategóriába főleg az 

adománygyűjtő szervezetek tartoznak. Ez a csoport adja (a maga 37%-os részesedésével) a hazai nonprofit 

szervezetek legnagyobb hányadát. 

• Többcélú adományozó szervezetek (azok a nagyobb alapítványok tartoznak ide, melyeknek célja: anyagi 

ösztönzéssel a társadalom tagjait, csoportjait, intézményeit bizonyos közcélok előmozdítására, nagyobb 

fejlesztések, beruházások, kutatások elindítására bírni). Alapítói között lehetnek magánszemélyek, állami és 

önkormányzati szervek és intézmények, melyek tőkeerősek, hiszen erőteljes magán vagy állami támogatás 

jellemzi őket. Ebbe a kategóriába tartoznak a kulturális, tudományos, gazdaság-, és településfejlesztési céllal 

létrejött állami, önkormányzati közalapítványok (a hazai nonprofit szervezetek 2%-a). 
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• Közkiszolgáló- adományozó szervezetek (szolgáltató tevékenység mellett rendszeresen gyűjtenek és osztanak 

szét adományokat, gyakran pénzügyi befektetőként is megjelenhetnek). Ebbe a kategóriába tartozik, pl. a 

Vöröskereszt, szeretetszolgálatok, egy települést átfogó univerzális alapítványok, egyesületek vagy nonprofit 

szövetségek (a hazai nonprofit szervezetek 1%-a). 

• Üzleti szervezetek (kifejezetten termelési, piaci szolgáltatási vagy pénzintézeti tevékenység végzésére jönnek 

létre). Nagyméretűek, jelentős intézményi háttérrel rendelkeznek. Alapítóik lehetnek magánszemélyek 

(önkéntes biztosító pénztárak), állami és önkormányzati szervek, intézmények (kommunális, gazdasági, 

népjóléti közfeladatokat ellátó közhasznú társaságok). A nonprofit ismérvek közül egyedül a profitszétosztás 

tilalma érvényes rájuk, ezzel szemben nem gyűjtenek és osztanak adományokat és nem jellemző rájuk az 

önkéntes munka sem, ezek adják a hazai nonprofit szervezetek 1%-át (Sebestény I. 2001: 347-349.). 

Teljesen más osztályozást használ Stumpf István, aki a kormányzat nézőpontjából osztályozza a társadalmi 

önszerveződéseket. Ezen belül megkülönbözteti: 

• Az országos civil érdekegyeztetési tömörüléseket, fórumokat. Ezeket a szervezeteket gyenge 

konfliktusviselési képességük és vitatott legitimitásuk miatt a kormányzat nem tekinti kemény 

tárgyalópartnernek (ilyen például a TESZ, TÉT, Társadalmi Kerekasztal, Civi Kerekasztal, Civil Parlament, 

stb.). 

• A réteg- és szociális érdekképviseleteket, melyek érdekérvényesítő képessége nagyban függ az általuk 

képviselt rétegtől (ilyen például a Nagycsaládosok Országos Szövetsége, Nyugdíjasok Országos Képviselete, 

Magyar Nők Szövetsége, Levegő Munkacsoport, stb.). – A korporatív szervezeteket, melyek a leginkább 

átlátható szervezeti és intézményi struktúrákkal, szabályozott döntési kompetenciákkal rendelkeznek (például 

az Érdekegyeztető Tanács, Szakszervezetek, Kamarák, stb.). 

• Végül a nonprofit szervezeteket, ezen belül az alapítványokat, szolgáltatást nyújtó, valamint az önsegélyező 

szervezeteket (Stumpf I. 1999: 108-109.). 

Kemény László a civil szervezeteket az állam és intézményei, az önkormányzatok és a polgárok egymás közti 

viszonyai alapján tipizálta (Kemény L. 1997). Ennek alapján hatféle szervezet létezik: 

1. Azok a szervezetek, amelyek magukra vállalják – többnyire az állam által finanszírozottan – az állam által el 

nem látott feladatokat. 

2. Adományt gyűjtő és karitatív célokra vagy más lakossági igényeket kielégítő feladatokra szerveződött 

alapítványok. 

3. Olyan (főleg külföldről származó) szervezetek, amelyek már rendelkeznek anyagi forrásokkal, s módjukban 

áll adományokat osztani (pl. Máltai Szeretet Szolgálat, Soros Alapítvány, stb.). 

4. Önművelő, önfejlesztő közösségek, öntevékeny művelődési, szabadidős szervezetek. 

5. Lokálpatrióta, városvédő és településeket fejlesztő szervezetek. 

6. Konkrét lakossági érdekek képviseletére, védelmére a lakosok által létrehozott és részvételükkel működő 

szervezetek (pl. Létminimum Alatt Élők Társasága). 

Az érdekképviseleti szervezetek közé lehet sorolni a jogvédő és jogsegélyszervezeteket (pl. Jogvédő Liga), 

valamint azokat az egyesületeket, amelyek ideológiai-politikai bázison szerveződnek, de nem nézeteik hatalmi 

pozícióba juttatásán fáradoznak, hanem elsősorban értékőrzéssel, illetve bizonyos ideológiához is kötötten 

tagjaik társadalmi elismertségének érdekképviseletével foglalkoznak (pl. Magyar Ellenállók és Antifasiszták 

Szövetsége, Alba Kör, stb.). 

A fenti definíciókészletek és osztályozási kísérletek alapján Fülöp Sándor megpróbálta egy kétdimenziós 

(állam-civil valamint forprofit/üzleti-nonprofit) koordináta rendszerben elhelyezni az egyes szervezeteket. 

1. ábra A civil-nonprofit szektorba tartozó szervezetfajták 
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Forrás: Fülöp S. 2002 

Az ábrában elsőként azokat a szervezeteket kell megkülönböztetnünk, amelyeknek jelentős üzleti vonatkozásai 

vannak. Ezek között is vannak olyan szervezetek, melyek szerepe az érdekmegjelenítés és -képviselet mellett 

(delegált jogköröket birtokolva) kiterjed a kormányzati politika megvalósítására is. Ezek a nagy és erős érdek- 

vagy korporatív szervezetek, melyek hierarchikus felépítésűek, sok esetben valamilyen csúcsszerv alá tartoznak. 

Ezek a szervezetek formalizált módon kapcsolódnak be a politikai rendszer működésébe, nemcsak a döntések 

előkészítésben, befolyásolásában vesznek részt, hanem szerepet vállalnak a legfontosabb politikai döntések 

végrehajtásában is (Stumpf I. 1999: 94.). A gazdasági stratégiák, valamint az árakkal és bérekkel kapcsolatos 

döntések kialakításában a korporatív struktúráknak egyes országokban (pl. Németország, Svájc, Ausztria, 

Svédország) kitüntetett szerepe van (Pokol B. 1992: 250.). Magyarországon is találunk ilyen szerveződéseket, 

melyek egy része 1989-90-ben önállósult (pl. Magyar Kereskedelmi/Gazdasági Kamara, Iposz, Okisz, Kisosz 

stb.), ezek a szervezetek előszeretettel – vagy jobb híján – egyesülési formát öltöttek és fő funkcióként az 

érdekképviseletet tűzték zászlajukra (Farkas Gy. 2000). Más részük újjonan jött létre, mint például az 

Érdekegyeztető Tanács (ÉT), vagy a KÉF, KIÉT, szakszervezetek stb. (Stumpf I. 1999; Tóth A. 2002). 

Az egyházak, továbbá a szakszervezetek, kamarák, iparszövetségek, bár ezer szállal kötődnek az üzlet vagy a 

politika világához (elsősorban kultúrpolitika vagy szakpolitika vonatkozásában), azokkal nem teljesen 

azonosíthatók, mivel számottevő civil-nonprofit eleme van tevékenységüknek. 

Fülöp Sándor a nonprofit-civil szektorba sorolta a közhasznú társaságokat, a köztestületeket és 

közalapítványokat is, mert véleménye szerint a bennük lévő komoly állami befolyás ellenére ezek a szervezetek 

számos nonprofit jellemzővel bírnak. Véleményem szerint ezek a szervezetek inkább az állami-, és az üzleti-

nonprofit szervezetek körébe sorolhatók, mivel elsősorban nem magán, hanem közvagyont működtető 

szervezetekről van szó. A közhasznú társaságok a vállalkozói és nonprofit szféra határterületén helyezkednek el. 

A rávonatkozó szabályok jelentős része a gazdasági társaságokról (GT) szóló törvényben található, de maga a 

közhasznú társaság nem tartozik a GT hatálya alá. Azonban a közhasznú társaságok gazdálkodási, működési 

szabályai kedvezőbbek a költségvetési intézményekénél, ezért azok alternatívájaként jellemezhetjük. Példaként 

említhető, hogy vállalkozói tevékenysége nem korlátozott, csak az abból származó profit nem osztható szét, 

több évre szóló szerződés keretében kapja a költségvetési forrásokat, az általános forgalmi adó szempontjából 

vállalkozásnak minősül, így azt visszaigényelheti, alkalmazottaik nem közalkalmazottak, így munkájuk 

magasabb jövedelemmel honorálható. Valószínűleg ezzel magyarázható, hogy a minisztériumok és az 

önkormányzatok szívesebben alapítanak közhasznú társaságot, mint költségvetési intézményt, és a meglévő 

intézményeiket is egyre gyakrabban alakítják át erre a formára (Pavluska V. 1999: 180.). 
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Az önkormányzatok viszont már egyértelműen az államszervezet részei, azonban egyes esetekben a 

,,népképviseleti” funkcióik alapján az állam többi összetevőjénél egy kissé ,,civilebbek”. Külön kell kezelni a 

pártokat, melyek az államhatalom megragadására és megtartására szerveződnek, ezért egyértelműen a civil-

nonprofit körön kívülre kell elhelyeznünk őket (Fülöp S. 2002). 

Végül azokról a szervezetekről kell beszélnünk, amelyeknek nincs formális, intézményes szerepük az 

erőforrások allokációjában, valamint a kormányzati döntések végrehajtásában. Ezek a szerveződések 

önszerveződésen alapulnak és az önkéntes részvétel elve alapján működnek. Ebbe a kategóriába egyrészt a 

bejegyzett és ténylegesen működő szervezettel rendelkező egyesületek, alapítványok, másrészt az egyéb 

informális helyi csoportosulások, valamint a közügyekben esetenként résztvevő magánszemélyek tartoznak, 

akik tevékenységét a jog részletesebben nem szabályozza. 

Az általam használt fogalom lényegében a fenti elméletek egy sajátos ,,keverékeként” értelmezhető, hiszen 

azokat a szervezeteket értem ez alatt, melyeket nem a megszerezhető profit, nem az állami, önkormányzati 

közfeladat ellátása mozgat, hanem valamely közösségi szükségletet megjelenítő társadalmi öntevékenység. E cél 

megvalósításában függetlenek a kormányzattól, nincsenek külső kontroll alatt (ez alatt értve, hogy döntéseiket 

maguk hozzák, azonban működésük felett az Ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol), szervezettek, azaz 

intézményes formában működnek. Tehát nem tartoznak bele: 

• – az üzleti szervezetek függetlenül attól, hogy ki az alapítójuk vagy tulajdonosuk (pl. önkormányzati 

feladatellátásra szervezett cég, állami pénzintézet, egyesület vagy alapítvány társas vállalkozása); 

• az állami, önkormányzati szervezetek és intézményeik (pl. közalapítvány, köztestület, állami és 

önkormányzati feladatellátásra szervezett közhasznú társaság); 

• kifejezetten állami, önkormányzati közfeladatok ellátására létrejött szervezetek (pl. köztestület, települési 

önkormányzat); 

• a politikai pártok, melyek a hatalom megragadásáért és gyakorlásáért, illetve a politikai hatalomban való 

részvételért működnek; 

• végül az egyházak főleg a történelmi intézményesültségük, a hívektől fennálló autonómiájuk és nemzetközi 

jellegüknél fogva. 

3. Összegzés 

A fenti példák egyértelműen mutatják a fogalmi tisztázatlanság jelenlétét, hiszen a civil társadalom szélesebb, 

mint a formalizált civil szervezetek összessége, hiszen magában foglalja az informális közösségeket és egyéni 

kezdeményezéseket is. Talán ennek is köszönhető az, hogy a szervezetek fogalmi meghatározása kapcsán 

nehezen tudunk egyértelmű meghatározást adni, helyette csupán – ahogy Kuti Éva fogalmazott – ,,negatív” 

definíciókat (mit nem csinál, vagy mi nem nonprofit szervezet) tudunk megadni, azaz olyan jellegzetességeket, 

amelyek más szektorok intézményeitől megkülönböztetik a nonprofit szervezeteket (Kuti É. 1998: 13., Bartal A. 

M. 1999: 15.) Ezzel azonban nem adtuk meg azt az információs tartalmat, amit ezekről a szervezetekről el 

akarunk mondani. Azzal, hogy tanulmányommal megpróbáltam meghúzni ennek a szektornak a fogalmi 

,,határait” talán segítséget nyújtottam az információs tartalom megértéséhez is. 
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2. fejezet - A politikai erőviszonyok 
alakulása a rendszerváltást követően 
Kaposváron és Szekszárdon 

Kunszt Márta 

1. Bevezető 

A vizsgálódás célja feltérképezni és bemutatni a Dél-Dunántúl két megyeszékhelyének politikai erőviszonyait a 

rendszerváltást követő választási ciklusokban. Elsődlegesen a helyhatósági választások nyomán kialakult 

testületek összetételének dokumentálása, a hatalmi pozíciók alakulásának rögzítése volt a célom, mivel alig 15 

évvel a rendszerváltást követően már csak szívós kutatómunkával lehetett rekonstruálni a történteket. Különösen 

az első önkormányzati választás dokumentumai hiányosak. Ekkor még az Országos Választási Iroda 

dokumentációja sem volt teljes, tudományos feldolgozás pedig csak megyei szinten áll rendelkezésre. Így a 

helyi sajtó tudósításaira hagyatkozhatunk, ez pedig a lokális adottságoktól függően meglehetősen váltakozó 

részletességgel tárgyalja a történéseket, Ennek tükrében félő, hogy olyan adatok enyésznek el, melyek a hazai 

politikai rendszer kialakulásának meghatározó tényezői lehetnek. Tanszékünk kutatócsoportja a dél-dunántúli 

régió szisztematikus feltárására vállalkozott, s ezúttal Kaposvár és Szekszárd viszonyait mutatjuk be. Az adatok 

rögzítése mellett megkísérlem a két városban zajló politikai folyamatok összehasonlítását megtenni. Mivel nincs 

egységes nyilvántartási és feldolgozási rendszer a helyi önkormányzatoknál, mindenütt más típusú 

kimutatásokat végeztek, így eredeti szándékomtól eltérően nem tudtam teljesen azonos adatok alapján bemutatni 

a helyi hatalmi erőtereket, a kialakult tendenciákat azonban véleményem szerint így is sikerült érzékeltetni. 

Kaposvár 

2. A társadalmi erőtér változásai a rendszerváltás 
esztendeiben 

2.1. A város fekvése 

,,A várost északról Külső-Somogy szelíd dombjai, délről a Zselic meredek hegyoldalú erdői veszik körül. Már a 

Kapos szabályozása előtt is fontos közlekedési útvonalak vezettek erre, lendületet adva a táj és a környék 

fejlődésének. 

Kaposvár ma is fontos vasúti és közlekedési csomópont, összeköttetése az agglomeráció településeivel szoros, 

és megfelelő a távolabbi, megyehatáron túli helységekkel is. A városon halad át többek között a Budapest-

Gyékényes közötti vasút. 

Dél felől őrbástyaként hét domb veszi körül a várost, amelyek oldalaiból termál és gyógyvíz források fakadnak. 

A helybéliek hegyeknek nevezik a dombokat. (Kecel-, Iszák-, Kapos-, Körtönye-, Róma-, Ivánfa- és Somhegy.) 

A dombok kiemelkedő gerince a szelíd somogyi táj hullámzását varázsolja a város déli fekvésű területeire.” 1 

2.2. A történelmi múlt 

Kaposvár 1749-től Somogy vármegye székhelye, 1872-ben kapcsolják be a magyar vasúthálózatba, s ettől 

kezdve rohamos fejlődésnek indul. 1873-ban Kaposvár rendezett tanácsú városi rangot, majd l929-ben megyei 

városi rangot kap, 1942-től törvényhatósági jogú város lesz. A megye mezőgazdasági jellegének következtében 

a városban elsősorban az élelmiszeripar fejlődik, 1894-ben cukorgyár létesül a településen. A második 

világháború végéig a város, közlekedési és közigazgatási centrumként funkcionál. Az 50-es években 

Kaposváron is megkezdődik az iparosítás, melynek következtében a lakosság lélekszáma rövid idő alatt 

megkétszereződik, 1975-re elérve a 73 000 főt. 

                                                           
1 Kaposvár Honlap 2003 
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2.3. Az átalakulás éveinek hatása a gazdaságra 

A rendszerváltás Kaposvár életében is jelentős fordulatot hozott. Az első időszakot az alábbi szavakkal 

jellemzik a város első önkormányzati ciklusát feldolgozó mű szerzői: ,,A többnyire főváros-függőségű ipar 

folyamatosan leépült. A mezőgazdaságra alapozott feldolgozóipar és gépipar az ágazatok helyzetéből is adódóan 

kritikus időszakokat élt meg, és egyes üzemek a privatizációs folyamatoktól terhelten továbbra is 

megmaradásukért küzdenek. Az új tőkefelhalmozódás lassú volt, e területen továbbra is sok a bizonytalansági 

tényező. 

Az elmúlt időszak csalódásaként fogalmazható meg, hogy Kaposvár, bár megyei jogú státuszából adódóan 

nagyvárosnak tekinthető, mégsem elég nagy, s dunántúli városként nem elég nyugati ahhoz, hogy felkeltse az 

európai tőke érdeklődését. … A mezőgazdaság tulajdonviszonyaiban alapvető változás következett be. Ezzel 

együtt azonban az új gazdálkodók nem jelentek meg értékelhető nagyságrendben. A város közigazgatási 

területén működő három szövetkezet a földek megműveléséről gondoskodott ugyan, azonban az eredményes 

gazdálkodáshoz hiányoztak a megállapodott tulajdonviszonyok, és a stabil gazdasági és jogi környezet…” 2 

1994-1998 között a város életét alapvetően meghatározó gazdasági körülmények javultak. Erről így ír az 

önkormányzati ciklus eredményeit bemutató összefoglaló mű: ,,A város gazdaságának fejlődését, a külföldi 

tőkebefektetések, felerősödését jelzi, hogy Kaposváron a foglalkoztatottság aránya rendkívül pozitívan alakult. 

A munkanélküliségi ráta 6,8 %-os, ami országos összevetésben is kedvező mutató. Természetesen ehhez több 

tényező is hozzájárult, mégpedig a nagyobb beruházásoktól a kisebb vállalkozásokig csakúgy (sic), mint az 

ellátatlan munkanélküliek közmunkásokként való foglalkoztatása. …Kaposvár a gazdasági élet minden területén 

fogadókésznek mutatkozott, az Önkormányzat - bár adódtak megtorpanások, voltak tévedések - jól gazdálkodott 

lehetőségeivel. Gazdaságélénkítő hatása volt az IFOR, majd SFOR erők ittlétének.” 3 

Kaposvár 

 

1998-2002 között a város gazdasága erőteljes fejlődésnek indult. Ezt a periódust az alábbiakkal jellemzi a 

ciklust értékelő önkormányzati kiadvány: ,,Az önkormányzat 2002 végén gazdasági szempontból eddigi 

legsikeresebb ciklusát zárja. A költségvetés főösszegének az inflációt lényegesen meghaladó - az 1998. évihez 

viszonyítva - 115%-os növekedésben, … megnyilvánuló eredmények az átgondolt, következetes munkának 

köszönhetők. Egyrészt a város gyorsan alkalmazkodott a központi források elosztásában bekövetkezett 

változásokhoz. Jól előkészített, megfelelő célokat kitűző pályázatok révén éltünk a megnyíló pályázati 

lehetőségekkel. Másrészt a város gazdasága megerősödésével növekedtek a helyi adófizetések, illetve a 

vagyongazdálkodási tevékenység révén dinamikusan emelkedtek saját bevételeink. Az elmúlt ciklusban az 

önkormányzat bevételei között első alkalommal jelentek meg a címzett támogatások. Az elnyert 3,2 milliárd 

forint felhasználásával valósult meg számos beruházás. Saját bevételeinken belül ki kell emelni a helyi 

                                                           
2 Kaposvár négy éve 1990-1994 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposvár, 1994. 14-15. old 
3 Kaposvár négy éve 1994-1998 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposvár, 1998. 10. old 
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adóbevételek 85%-os növekedését. A város polgárai és vállalkozásai négy év alatt 6,6 milliárd Ft-al járultak 

hozzá a közfeladatok megvalósításához.” 4 

A város lakóinak lélekszáma 1990 és 2002 között, akárcsak az országé, fogyott: míg 1990-ben 71 800 fő lakott a 

városban, addig 2002-ben már csak 68 281 fő. A rendszerváltást követő gazdasági átalakulás kihatott a 

foglalkoztatási szerkezetre is. A 2000 népszámláláskor felvett adatok Kaposváron az alábbiak szerint alakult a 

foglalkoztatottak ágazati megoszlása: 5 

A foglalkoztatottak ágazati megoszlása Kaposváron a 2000-es KSH népszámlálás alapján 

 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a XX. század végére a város közigazgatási- és szolgáltatási centrum jellege tovább 

erősödött. 

3. A helyi politikai erőviszonyok alakulása a 
rendszerváltást követő években 

3.1. A rendszerváltást követő első politikai ciklus jellemzői 

Az 1990-es országgyűlési választásokon az alábbi erőviszonyok alakultak ki Kaposvár városában: 6 

Az 1990-es országgyűlési választások listás eredménye Kaposváron 

                                                           
4 Kaposvár négy éve 1998-2002 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposvár, 2002. 18. old. 
5 Adatforrás: KSH Honlap 2003 
6 Parlamenti választások 1990, MTA Társtudományi Intézet 1990.626.old 
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Az országgyűlési választások listás eredménye 1990-ben országos szinten 

 

Az országos és helyi adatok összehasonlításából kitűnik, hogy a kaposvári választás eredménye lényegesen eltér 

az országos trendtől. Legszembetűnőbb a MSZP nagyarányú vezetése Kaposváron, hiszen országosan csak 4. 

helyet tudott elfoglalni a listán, 10% körüli eredménnyel. A továbbiakban a pártok erősorrendje megfelel az 

országos képnek, az arányok azonban értelemszerűen eltérnek, hiszen a szocialisták a szavazatok jórészét 

elhódították más pártok elől. Figyelemre méltó, hogy a FIDESZ az FKGP-vel azonos mértékű szavazóbázist 

tudott felmutatni. A helyhatósági választások sajátossága a helyben kialakult választási koalíció. Az 

országgyűlési választások óta eltelt időszak politikai változásai Kaposváron is éreztették hatásukat. Ez részben 

az MDF pozícióvesztését vetítette előre, részben, a városban kiemelkedően erősnek mutatkozó MSZP elleni 

összefogásra sarkallta a helyi politikai erőket. E két tendencia határozta meg a 1990-es év önkormányzati 

választási előkészületeket. Szinte valamennyi politikai erő kijelentette, hogy nem kíván a szocialistákkal 

együttműködni. A kormányzó MDF erejének erodálására utal, hogy Kaposváron az SZDSZ vezetésével helyi 

választási szövetség formálódott Kaposvári Koalíció néven, melynek tagjai: az FKGP, a KDNP, az SZDSZ, a 

POFOSZ, a Magyar Munkaszolgálatosok Országos Szövetsége (később a Megyei Választási Bizottság törölte, 

mert nem tudta magát pártként bejegyeztetni), és a Magyarországi Zöld Párt. ( A választási koalíció összetétele 

arra utal, hogy az SZDSZ helyi erői a párt országos irányvonalához képest jobbra helyezkedhettek el abban az 

időben, hiszen elsősorban jobboldali konzervatív politikai irányzatokkal léptek szövetségre.) Érdekes színfoltja 

az önkormányzati választásokat megelőző küzdelmeknek az is, hogy a Kaposvári Koalícióval tárgyalásokat 

folytatott az MDF belvárosi szervezete, melyről először az országos, majd a helyi pártvezetés jelentette ki, hogy 

nem képviseli a pártot. ( A szervezetet még a választások előtt feloszlatta az MDF, így akadályozva meg a helyi 
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koalícióba való belépést.) Az előkészületi csatározások hevében a Kaposvári Koalícióról megjelent a helyi 

sajtóban, hogy a választási eredmények előtt ,,paktumot” kötöttek az együttműködő pártok a városi pozíciók 

elfoglalásáról. Ez a kiszivárogtatás alaposan megtépázta a formálódó koalíció tekintélyét, mely a kialakult 

eredményen is tükröződött. Az önkormányzati választások az alábbiak szerint alakultak: 7 

Az 1990-es önkormányzati választások eredménye Kaposváron 

 

Az eredményeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a helyhatósági választásokon az MSZP már az országos 

trendnek megfelelő 10%-os nagyságrendet ért el a városban, ami adott esetben jelentős visszaesést mutat a 

tavaszi eredményekhez képest. Az MDF sikeresen került ki a helyi előcsatározásokból, pozícióját megerősítette. 

Ugyancsak erős pozíciókat szerzett a FIDESZ, országos helyzetéhez viszonyítva jelentős szavazótábort tudhat 

maga mögött Kaposváron. Az SZDSZ vezette koalíció is szép eredményt ért el, de még így, több partnerrel 

összefogva sem sikerült az országos erővonalnak megfelelő vezető szerepet elhódítania a városban, tehát a 

koalíciókötés inkább nyengítette, mintsem előnyére vált volna. 

A választáson kialakult erőviszonyok után nézzük meg, miképp éltek a politika szereplői a lehetőségekkel, 

hogyan alakultak az erőviszonyok az önkormányzatban: 

A kaposvári képviselőtestület 33 fővel alakult meg. Polgármesterré az MDF színeiben bekerült Szabados Pétert 

választották. Az alpolgármesteri pozíciót a Kaposvári Koalíció színeiben indult, egyébként eredetileg az SZDSZ 

által jelölt, a zöldeknél is tisztséget viselő Szita Károly lett, oly módon, hogy a FIDESZ támogatásáról 

biztosította alpolgármesteri jelölését. A Közgyűlés 8 bizottságot hozott létre, a Tisztségviselői- és 

bizottságelnöki pozíciók megoszlása alapján az alábbi hatalmi erőviszonyok rajzolódnak ki a testületben: 

Tisztségviselői és bizottságelnöki posztok megoszlása 1990-ben a kaposvári önkormányzatban 

                                                           
7 Somogyi Hírlap 1990 augusztus- november 
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Láthatjuk, hogy az MDF felülreprezentált a politikai pozíciók betöltésében, az MSZP választási eredményének 

megfelelő arányban részesedett a bizottságvezetői helyekből, míg a FIDESZ és a Kaposvári Koalíció vesztesen 

került ki a pozíciókért vívott csatározásból. Külön figyelmet érdemel Szita Károly alpolgármester, aki 

személyének támogatásában már ekkor egységesíteni tudta az egyébként politikailag szembenálló feleket. 

Mint a bevezető sorokból kitűnt az első önkormányzati ciklus elsősorban az átmenet keltette gondokkal telt, a 

város nem könyvelhetett el különösebb sikereket, gazdasága stagnált, intézményei a mindennapi működés 

gondjaival voltak elfoglalva. 

Az 1994-es országgyűlési választások listás eredménye a következő képet mutatja Kaposvárott: 

Listás eredmények Kaposváron az országgyűlési választásokon 1994-ben 

 

1994-ben az országos listán a következő eredmények születtek: 
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Az 1994-es országgyűlési választások helyi és országos adatai tendenciájukat illetően egyezőek. A szocialista 

párt, akárcsak az 1990-es országgyűlési választások során, átlagon felüli eredményt mutat a városban. A 

kormánykoalíció másik pártja, az SZDSZ viszont átlag alatti teljesítményt nyújtott. Az MDF és az FKGP az 

országos átlagnak megfelelően szerepelt, míg a FIDESZ Kaposváron valamivel jobb eredményt ért el, mint az 

országban. 

Az Önkormányzati választásokon az alábbi eredmények születtek Kaposváron: 

Politikai erőviszonyok az önkormányzati választásokon 1994-ben Kaposvárott 

 

Az önkormányzati választásokon Kaposvárott a pártok zömmel önállóan állítottak jelölteket, néhány kerületben 

azonban a szocialisták a szabad demokratákkal, a keresztény demokraták a kisgazdákkal, a Somogyért 

Egyesület pedig az demokrata fórummal állított közös jelölteket. 

A helyhatósági választásokon a szocialisták, bár megőrizték vezető szerepüket a város ban, mintegy 7%-ot 

visszaestek. A FIDESZ viszont csaknem 9%-al erősödött. Vélhetőleg nem kis szerepe volt ebben annak a 

ténynek, hogy a korábbi SZDSZ színekben indult, de a FIDESZ támogatottságát élvező alpolgármester Szita 

Károly, immár FIDESZ színekben megnyerte a polgármester-választást. Harmadik helyre a Somogyért 
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Egyesület képviselői kerültek, ugyancsak szép teljesítményt nyújtott a helyi megmérettetésen a Nyugdíjasok 

Kaposvári Egyesülete és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, ami azt jelzi, hogy a városban igen erős a civil 

szervezetek politikai érdekérvényesítő képessége. A KDNP kedvezőbb eredményeket tudott felmutatni az 

önkormányzati választásokon, mint az országos megmérettetésen. Az MDF és az FKGP viszont elmaradt az 

országos megmérettetésen nyújtott teljesítményétől. 

A testületbe 11 szocialista, 4 FIDESZ, 3 Somogyért Egyesület által jelölt- 2-2 SZDSZ, illetve KDNP- FKGP és 

1-1 munkáspárti-, valamint nyugdíjas egyesületi képviselő jutott be. A meglehetősen heterogén összetételű 

közgyűlésben az alábbiak szerint osztották el a tisztségviselői és tanácsnoki helyeket: 

Tisztségviselői és tanácsnoki helyek megoszlása a kaposvári testületben 1994-ben 

 

Bár a képviselőtestületben a szocialista képviselők meggyőző többséget alkotnak, nemzeti-konzervatív és 

baloldali-liberális erők tekintetében közel azonos erők vannak jelen a közgyűlésben. A tisztségek elosztásánál 

megfigyelhető, hogy bár figyelembe vették a szocialisták relatív többségét, igyekeztek kiegyenlíteni az 

erőviszonyokat, s ebben a folyamatban elsősorban a FIDESZ képviselői kaptak jelentős pozíciókat. 

1998-ban a parlamenti választások erőeltolódást eredményeztek a jobboldali politikai pártok javára. Az országos 

pártpreferenciák az alábbiak szerint alakultak: 8 

Az 1998-as választásokon kialakult országos politikai erőviszonyok 

 
                                                           
8 Országos Választási Iroda Honlapja 2004 Az 1998-as választások első fordulójának listás erősorrendje 
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Kaposvárott az országgyűlési választáson a következő eredmények születtek: 

Az országgyűlési választások erősorrendje Kaposvárott 1998-ban 

 

A szocialisták kedvezőbben szerepeltek helyben, mint országosan, a FIDESZ 5%-al elmaradt országos 

eredményétől, a kisgazdák viszont ,,hozták magukat”. Az MDF a városban megőrizte korábbi hadállásait. Az 

SZDSZ csakúgy, mint a korábbi választások alkalmával, elég gyengén szerepelt. A MIÉP is elmaradt országos 

eredményétől. Az önkormányzati választások már az új kormánykoalíció jegyében zajlottak. Ezúttal a releváns 

politikai pártok önállóan mérették meg magukat a választásokon. A városban az alábbi eredmények születtek: 

Pártok erősorrendje 1998-ban Kaposváron az önkormányzati választásokon 

 

A polgármester-választást ismételten a FIDESZ színeiben indult Szita Károly nyerte. Ugyancsak a FIDESZ 

került ezúttal a pártok rangsorában az első helyre. A szocialisták több mint 10 százalékpontot veszítettek az 

országgyűlési választásokon elért eredményükhöz viszonyítva. A kisgazdapárt és az MDF jól szerepelt. 

Akárcsak a korábbi helyhatósági választások alkalmával, igen jó eredményt mutattak fel egyes civil szervezetek. 

A mandátumok az alábbiak szerint alakultak: 

1998-as testületi erőviszonyok Kaposvárott 
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Ezúttal sokkal kevésbé ,,szórtak” a képviselői helyek, mint a korábbi testületben. Három meghatározó szereplője 

van a közgyűlésnek, a FIDESZ, a szocialisták és a Somogyért Egyesület. A kialakult erőviszonyok tükrében a 

vezető várospolitikai erő megtehette volna, hogy saját maga foglalja el az összes meghatározó pozíciót, mégis 

inkább a hagyományokhoz idomult, s politikai ellenfelei számára is lehetővé tette döntési pozíciók elfoglalását. 

Tisztségviselői és bizottságelnöki helyek megoszlása a kaposvári testületben 1998-ban 

 

2002-ben a országgyűlési választások a következőképpen alakultak: 

A 2002-es országgyűlési választások országos listás eredménye 
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A városban az alábbi eredmények születtek: 

Pártok erősorrendje 1998-ban Kaposváron az önkormányzati választásokon 

 

Az ábrákból kitűnik, hogy ezúttal alig-alig tér el egymástól az országos és a helyi eredmény. A két nagy párt fej-

fej mellett haladt, s csupán az SZDSZ kapott még a bejutás körüli eredményt, bár Kaposváron a 

hagyományokhoz híven kissé erőtlenebb, mint országos szinten. 

A helyhatósági választásokon az alábbi eredmények alakultak ki: 

A 2002-es önkormányzati választások eredménye Kaposvárott 
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Az 1998-as erőviszonyok alig valamicskét változtak a város viszonylatában. 2002-ben is meghatározó, immár 

abszolút többséget szerzett a FIDESZ vezette választási koalíció. Szita Károly ismételten elnyerte a 

polgármesteri címet. A szocialisták is megtartották egyharmados szavazóbázisukat. A FIDESZ 

szavazótáborának növekedése a kisebb pártok, illetve a civil szervezetek rovására történt. Mindemellett 

továbbra is jellemzi a várost a civilek jó szereplése. A képviselőtestületbe egyéni jelöltként csak FIDESZ-es 

képviselő , illetve egy független jelölt jutott be. Listán a szocialisták 8, a Kaposvári Somogyért Egyesület 2 az 

SZDSZ 1 mandátumot szerzett. Az erőviszonyok tehát a következőképp alakultak: 

Erőviszonyok a képviselőtestületben Kaposváron 2002-ben 

 

A hatalmi erőviszonyok a következő képet mutatják: 

Hatalmi viszonyok a kaposvári testületben 2002 



 A politikai erőviszonyok alakulása a 

rendszerváltást követően 

Kaposváron és Szekszárdon 

 

 27  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A tisztségviselői posztokat természetesen a FIDESZ adta a testület élére, érdekesség azonban, hogy az MSZP 

továbbra is birtokol 2 bizottságelnöki helyet. 

A városban kialakult politikai erőviszonyok alakulásának bemutatása után tekintsük át összefoglalóan, milyen 

törésvonalak lelhetők fel Kaposvár rendszerváltást követő történetében: 

Törésvonalak az önkormányzati választásokon 90-ben Kaposvárott 

 

Törésvonalak az önkormányzati választásokon 94-ben Kaposvárott 

 



 A politikai erőviszonyok alakulása a 

rendszerváltást követően 

Kaposváron és Szekszárdon 

 

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Törésvonalak az önkormányzati választásokon 1998-ban Kaposváron 

 

Törésvonalak az önkormányzativálasztásokon 2002-ben Kaposváron 

 

3.2. Kaposvár helye, szerepe a rendszerváltás után 

Megállapíthatjuk, hogy a rendszerváltást követő 15 évben Kaposvárott is lezajlott az országra jellemző 

tömbösödési folyamat. 2002-re itt a jobboldal szerzett meghatározó pozíciókat. A jobboldal vezető pártja, a 

sikeres polgármester tevékenységének is köszönhetően szinte kizárólagos erőt képvisel ezen a térfélen. A 

baloldalon a szocialisták töltenek be hasonlóan meghatározó szerepet. A tisztségviselői posztokat természetesen 

a FIDESZ adta a testület élére, érdekesség azonban, hogy az MSZP továbbra is birtokol 2 bizottságelnöki helyet. 

Megállapítható, hogy a szocialisták a ,,legzordabb” időkben is hozzák 30% körüli eredményeiket. A liberális 

erők szinte perifériára szorultak Kaposváron. Ugyanakkor jellegzetessége a helyi viszonyoknak a civil 

szervezetek mindmáig megmaradt politikai ereje. Érdekes helyi sajátosság, hogy az országgyűlési választások 

alkalmával a szocialisták rendre megelőzik jobboldali vetélytársaikat, ugyanakkor a helyhatósági választásokon 

visszaszorulnak, s nem sikerül a város vezetésében meghatározó szerepet betölteniük. Mintha a városlakók 

országos politizálásra inkább a szocialistákat , helyi irányításra pedig ellenfeleiket tartanák alkalmasabbnak. 

4. A politikai erőviszonyok alakulása Szekszárdon a 
rendszerváltást követően 

4.1. A társadalmi erőtér változásai a rendszerváltás esztendeiben 
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4.1.1. A város fekvése 

Tolna megye székhelye a Dunántúli dombság és az Alföld találkozásánál fekszik. A Szekszárdi dombság és a 

Sárköz határolta település a Remete-patak (Séd patak) völgyében indult növekedésnek. A várost ma északról a 

Sió-csatorna határolja. Szekszárdot a Budapest-Pécs közötti 6-os számú főúton, Baja felöl az 56-os számú 

közúton lehet megközelíteni. A város mellett elhaladó 6-os útról a 63-as számú székesfehérvári és a 65-ös 

számú siófoki útvonalak is elérhetők. Vonattal a Budapest-Baja vasútvonal vezet a megyeszékhelyre. A 

fővárostól való távolsága 144 km. 

Szekszárd 

 

4.1.2. A történelmi múlt 

A 18. század a németországi betelepítéseknek, a céhek alakulásának, a városi címer használat bevezetésének, 

majd az apátság megszűnésének és a megyeszékhellyé válásnak a százada. A 19. század különösen jelentős volt 

Szekszárd életében. Kórházat alapított, templomai épültek, középületei - megyeháza, városháza, takarékpénztár 

stb. - emelkedtek, a század végén múzeumot és gimnáziumot alapított. Egy évszázada (1905) rendezett tanácsú 

városi rangot kapott. Ipara, gazdasága alig volt, egyedül nagyhírű szőlőkultúrája tette híressé. A vasút és a 

közutak építése idején hátrányos helyzetbe került város fejlődése hosszabb időre megállt, de ezzel együtt 

Szekszárd megmaradt a megye közigazgatása és szellemi-kulturális élete központjának. Múzeumában és 

levéltárában értékes történetkutató munka kezdődött és folyik napjainkban is. 

Lakosságának gyors ütemű növekedése az 1960-as években indult meg, mely gyarapodással való versenyfutásra 

egyaránt jellemző, hogy maradandó értékek születtek és jelentős ellátási feszültségek keletkeztek. 1994 óta 

megyei jogú városi rangban - megerősödve gazdasági, kereskedelmi és kulturális központtá fejlődött. 

Szekszárd népessége az elmúlt kétszáz év alatt hatszorosára nőtt, ugyanakkor a nemzetiségek aránya - részben 

asszimilativ folyamatok miatt - majdnem elenyészett. A lélekszám növekedési üteme a 80-as évek után lelassult 

ugyan, az infrastruktúra fejlődése egyes területeken nem tud lépést tartani az igényekkel. A városon átmenő 
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közlekedés megoldatlan problémái hátráltatják a gazdasági fejlődést. A rétszilas-bátaszéki egyvágányú 

vasútvonal elavult, és az a korszerű autóút-hálózat is hiányzik, ami Szekszárdot autópálya révén kötné össze 

más országrészekkel. 9 

4.1.3. Az átalakulás éveinek hatása a gazdaságra 

Szekszárd hagyományosan mezőváros. A környező mezőgazdasági kultúra, főként a szőlőművelés a vidék 

természetes növénytakaróját kiszorította, - ma Szekszárd és környéke történelmi borvidékként ismert és 

elismert. 1960 után az élelmiszeripari profil mellett új ágazatok (műbőripar, gépgyártás, műszeripar) jelentek 

meg. Napjainkban a kereskedelem és vendéglátás fejlődik látványosan. A kisipari hagyományokat sok kis- és 

középvállalkozás viszi tovább. A nagyvállalkozások mögött többnyire külföldi tőke áll. A város közigazgatási és 

szolgáltató jellege a rendszerváltást követően is megmaradt. A településen található a Megyei Kórház és 

Rendelőintézet, 9 középiskola és két felsőfokú intézmény. 2003-ban átadták a 9-es számú főközlekedési útvonal 

nyomvonalán fekvő Duna hidat. Sajnos az út teljes elkészültének hiányában a fent jelzett közlekedési elzártság 

továbbra sem oldódott meg. A település vezetőinek legfőbb célkitűzése a várost bekapcsolni az ország közúti 

vérkeringésébe. 

4.2. A helyi politikai erőviszonyok alakulása a rendszerváltást 
követő években 

4.2.1. A rendszerváltást követő első politikai ciklus jellemzői 

Az 1990-es országgyűlési választásokon az alábbi erőviszonyok alakultak ki Szekszárdon: 10 

Az országgyűlési választások listás eredm énye 1990-ben országos szinten 

 

Az adatok összevetéséből kitűnik, hogy az SZDSZ az országos trendnél jobban szerepel a városban, s sikerül 

vezető pozíciót szereznie már az országgyűlési választásokon. Az MDF elmarad az országos eredményektől. A 

szocialisták és a kereszténydemokraták városi szinten erősebbek, mint országosan. A Kisgazdapárt és a FIDESZ 

az országosan elért eredményeket mutatja a városban is. 

Az önkormányzati választásokon a Magyar Demokrata Fórum a Keresztény Demokrata Néppárttal, a Szabad 

Demokraták Szövetsége a FIDESZ-szel közösen állított jelölteket. Az Független Kisgazdapárt 14 

választókerületből 5-ben, az MSZP 7-ben állított egyéni jelöltet. Jelölteket állított még a Pofosz, az MSZMP, a 

német nemzetiségi kisebbség, a Katolikus Polgári Olvasókör és a Tolnabor. 11 

Az önkormányzati választások a következő eredményt hozták: 

Az országyűlési választások eredménye Szekszárdon 1990-ben 
                                                           
9 Szekszárd Honlap2004 
10 Belügyminisztérium Választási Honlap 2004 
11 Tolnai Népújság 1990 szept. 27. 
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Az előzetes koalíciókötések eredményesnek bizonyultak, különösen a kisebbik koalíciós pártok tekintetében, 

hisz mind a KDNP, mind a FIDESZ növelni tudta szavazói arányát az országgyűlési választásokhoz 

viszonyítva. Az önállóan induló szervezetek kevésbé voltak sikeresek. Az MSZP 3 listás helyet tudott szerezni 

az FKGP nem jutott mandátumhoz sem egyéniben sem listán. A kisgazdák gyenge szereplése különösen annak 

fényében érdekes, hogy Szekszárdon, mint az ország egyik vezető borvidékén a gazdaság egyik meghatározó 

tényezői a szőlőtermelő gazdák. 

A választást követően felállt testületben az alábbi erőviszonyok alakultak ki: 

Az 1990-es önkörmányzati választások eredményei Szekszárdon 

 

Mivel a nemzeti konzervatív és liberális erők azonos mandátummal rendelkeztek, a testületben patthelyzet 

alakult ki. Ebben a helyzetben az MSZP a mérleg nyelvét képezhette volna, erre viszont nem vállalkozott. 12 A 

közgyűlés meghatározó pártjai az SZDSZ-FIDESZ támogatásával indult független Kocsis Imre Antalt 13, a VI-os 

választókerület egyéni képviselőjét választották polgármesterré 23 szavazattal. Az MSZP által jelölt Jánosi 

György 2 voksot kapott. Alpolgármesterré az MDF színeiben indult Pataki Gábort választották. A tisztségviselői 

posztok elosztása során tehát kompromisszumot kötött a két nagy politikai erő. Az újonnan megválasztott 

polgármester pártatlanságot ígér elkövetkezendő tevékenysége alatt. 14 A kiegyenlített erőviszonyok azonban 

súlyos viták árnyékát, vetítették előre. Többek közt az önkormányzati vagyonkezelés, a bevezetendő adók 

                                                           
12 Tolnai Népújság 1990. okt. 18. 
13Az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola adjunktusa, karvezető, a helyi Értelmiségi Klub aktivistája, a helyi TV bemondója, magyar-ének 

szakos tanár. 
14Tolnai Népújság 1990. nov. 3. 
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tárgykörében éles nézeteltérések alakultak ki a testület tagjai között. 15 Az 1990-ben felállt testületben két 

személycsere következett be, az I. választókerületben időközi választáson MSZP-s jelölt került az MDF-es 

helyre, egy MDF-es listás helyet MIÉP-es képviselő töltött be a ciklus folyamán. 

1994-ben országos szinten jelentősen előretört a MSZP, a jobboldali pártok nagyarányú veszteséget szenvedtek: 

Országos listás eredmények 1994-ben 

 

Az országgyűlési választásokon Szekszárd városában az alábbi eredmények születtek: 

Az országyűlési választásokon kialakult erőviszonyok Szekszárdon 94-ben 

 

Az MSZP és az SZDSZ lényegesen több voksot szerzett a városban, mint országos átlagban, valamivel jobban 

szerepelt helyben az MDF, a KDNP és az Agrárszövetség. A FIDESZ és az FKGP itt elmaradt országosan 

nyújtott teljesítményétől. 

A helyhatósági választásokon a jobboldali erők közösen indultak. Az FKGP-MDF- KDNP-MIÉP-EKGP 

alkottak választási szövetséget. A FIDESZ, az MSZP és az SZDSZ önállóan állítottak jelölteket. Néhány 

körzetben a Munkáspárt és a függetlenek is kvalifikálták magukat. A szavazás során az alábbi politikai 

erőviszonyok alakultak ki: 

Politikai erőviszonyok 1994-ben az önkormányzati választásokon Szekszárdon 

                                                           
15Szekszárdi Vasárnap 1991. október-december 
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Az önkormányzati választások során mérséklődött az országgyűlési eredményeknél tapasztalt különbség az 

MSZP és az SZDSZ között, azzal, hogy akárcsak az előző választási periódusban, a szabaddemokraták kiválóan 

teljesítettek Szekszárdon. Jelentős erőt tudott felmutatni az egyesült nemzeti-konzervatív oldal is, helyben 

megszorította a kormánykoalíció pártjait. A FIDESZ ezúttal elmaradt korábbi jó helyhatósági teljesítményétől, 

de listán 2 képviselőt sikerült a testületbe juttatnia. Egyéni körzetben bejutott egy független képviselő is, aki a 

FIDESZ-szel alkotott ,,technikai” frakciót. Akárcsak országos szinten, helyben is szövetségre lépett egymással 

az SZDSZ és az MSZP, így a keresztény nemzeti oldal ellenzékbe szorult. A FIDESZ az SZDSZ-el kötött 

megállapodás révén az immár közvetlen polgármester választáson is megmérettetett, s újraválasztott 

polgármester támogatói közé tartozott. A testületben az alábbi hatalmi erőviszonyok alakultak ki: 

Hatalmi erőviszonyok a testületben Szekszárdon 1994-ben 

 

Az újonnan alakult testületben is folytatódtak a korábbi testületre jellemző éles viták. A szocialista-liberális 

városvezetés gyakran került szembe a keresztény-konzervatív oldal képviselőivel, elsősorban a bizottsági 

struktúra- és tisztségviselői helyek elosztása kérdéskörben. 1995 elején éles vita bontakozott ki a szembenálló 

felek között arról, hogy szükség van-e Mezőgazdasági Bizottság felállítására. Az ellenzék szerette volna 

kiharcolni az új bizottság létrejöttét, míg a várost vezető pártok képviselői inkább Agrár-kerekasztal létrehozását 

javasolták, melynek működtetése, mint azt az ellenzék képviselői kifejtették, semmilyen kötelezettséget nem ró 

az önkormányzati vezetésre. 16 A vitában a polgármester hajlott volna a kiegyezésre, saját pártjának képviselői 

azonban ebben nem támogatták. 

1994-1998 között nem változott a közgyűlés összetétele. 

                                                           
16 Szekszárdi Vasárnap 1995. január-április 
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1998-as országgyűlési választások ismét hatalomváltást eredményeztek a kormányzás ban. 

Ezúttal a jobboldal erősödött meg, s alakíthatott kormányt. Az országgyűlési választásokon a következő 

erőviszonyok alakultak ki: 17 

Az 1998-as választásokon kialakult országos politikai erőviszonyok 

 

A városban az alábbiak szerint alakultak az erőviszonyok az 1998-a országgyűlési választásokon: 

Az országgyűlési választásokon kialakult eredmények Szekszárdon 1998-ban 

 

Az 1998-as országgyűlési választások legjellemzőbb vonása a városban, hogy akárcsak a korábbi időszakban, az 

SZDSZ jóval átlagon felül teljesít. A szocialista párt is jobb eredményt ért el helyben, mint országosan. A 

FIDESZ és az MDF meglehetősen gyengén szerepelt, az országos átlaghoz viszonyítva. Meglepően jól szerepelt 

viszont a Kisgazdapárt, holott ez korábban nem volt jellemző a városra. A MIÉP országos teljesítménye körüli 

eredményt ért el. 

Az önkormányzati választásokon a FIDESZ, az MDF és a KDNP választási szövetségre lépett egymással, s 

közös jelölteket állított. A FIDESZ vezette összefogást kifogásoló polgári erők egy csoportja Szekszárdi Polgári 

Szövetség névvel állított jelölteket. Az FKGP is az önálló indulásban bizakodott. Az MSZP és az SZDSZ 

ugyancsak önállóan mérette meg magát. 

                                                           
17Országos Választási Iroda Honlapja 2004 
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A helyhatósági választásokon az alábbi eredmények születtek: 

Politikai erőviszonyok 1998-ban Szekszárdon az önkormányzati választásokon 

 

A FIDESZ vezette koalíció sikeres volt a helyhatósági választásokon, a közös indulás az országgyűlési 

választásokon szétszóródott jobboldali szavazatok allokációját eredményezte. 

Ennek fényében érthető, hogy a másik két polgári erő kevés voksot gyűjtött, az FKGP alig kapott szavazatot, 

míg a Szekszárdi Polgári Szövetség egy főt tudott a testületbe juttatni kompenzációs listáról. Az SZDSZ ezúttal 

is megőrizte hadállásait a városban, polgármester jelöltje harmadszor nyerte el mandátumát, a párt jelöltjei 

magabiztosan hozták a 20% körüli eredményt, mely 6 mandátum elnyerését biztosította a testületben. Az MSZP 

az országgyűlési választások óta jelentősen veszített a városban elért pozíciójából, 5 mandátumot sikerült 

szereznie az új közgyűlésben. 

A városi testület politikai erőviszonyai az alábbiak szerint alakultak: 

Hatalmi erőviszonyok 1998-ban a szekszárdi képviselőtestületben 

 

A polgári oldalon bejutott képviselők frakciójának megalakulása biztos többséget biztosított a testületben a 

jobboldal számára. Az SZDSZ-es polgármester így ellenzéki városvezetéssel kényszerült együttműködésre. A 

tisztségviselői helyek elosztásánál egyértelmű jobboldali fölény dominált: 2 társadalmi alpolgármester került 

kinevezésre a FIDESZ-MDF-KDNP soraiból, a bizottsági elnökök a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság SZDSZ-es 

elnökét leszámítva valamennyien jobboldali képviselőkből kerültek ki. Az alakuló ülésen az első ciklushoz 

hasonlóan újra lehetővé tették tanácsnokok megbízását, s a Közművelődési terület tanácsnokává SZDSZ-es 

képviselőt jelöltek. A tisztségviselők megbízatását 20-20 támogató szavazattal hagyta jóvá a közgyűlés, tehát 
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SZDSZ-es és MSZP-s voksokat is kaptak a jelöltek. A tisztségviselői helyek elosztását követően csakhamar 

kiéleződtek az ellentétek a közgyűlésen belül, a vita tárgya, akárcsak a korábbi esztendőkben a bizottsági 

struktúra formálása, a tanácsnokok hatáskörének tisztázása. A város gazdálkodása szempontjából pozitív 

fordulatot hozott, hogy az ÁPV Rt.-vel kötött megállapodás értelmében 240 millió forintot kapott a város, ami 

lehetővé tette hitelállománya megszüntetését, így tehermentes költségvetéssel kezdhetett munkához az új 

képviselő-testület. 18 

2002-ben országosan ismét fordulatot hoztak a parlamenti választások. Ezúttal a szocialista-liberális pártok 

kaptak felhatalmazást a kormányzásra a választóktól. Országosan az alábbi eredmények születtek: 

A 2002-es országgyűlési választások országos listás eredménye 

 

Szekszárdon, az országgyűlési választásokon az alábbi eredmények születtek: 

A 2002-e s országgyűlési választások eredménye Szekszárdon 

 

Az országos eredményekhez viszonyított legnagyobb eltérés, akárcsak a korábbi választások alkalmával, az 

SZDSZ kimagasló, 15%-ot meghaladó teljesítménye. A több mint 10%-os eltérés logikus következménye, hogy 

a városban a másik két nagy politikai erő valamivel átlag alatti teljesítményt nyújtott. A FIDESZ és az MSZP 

erői csaknem azonos mértékűnek mutatkoztak ezúttal. A MIÉP egy árnyalattal jobban szerepelt, mint országos 

szinten. Az önkormányzati választásokon 2002-ben a FIDESZ az MDF-el kötött választási koalíciót. A nagy 

országos pártok közül a MSZP, a MIÉP és az SZDSZ állított jelölteket. Helyi sajátosságként a Tolna Megyei 

Emberek Szövetsége, valamint a Lungo Drom is állított képviselőjelölteket. A városban két kisebbség, a német 

                                                           
18 Szekszárdi Vasárnap 1998. november-december 
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és a cigány indult a kisebbségi helyhatósági választásokon, melynek eredményeként 1, a német kisebbség 

színeiben indult jelölt, bejutott a testületbe. A választások a következőképp alakultak: 

A 2002-es önkormányzati választások eredménye Szekszárdon 

 

Az önkormányzati választások Szekszárdon is, csakúgy mint országosan, a kormánykoalíció pártjainak 

erősödését hozta. Az országos trendtől való eltérést abban láthatjuk, hogy helyi szinten az SZDSZ további 

erősödése jellemző, míg a szocialisták néhány százalékpontot veszítettek a tavaszi arányukhoz viszonyítva. A 

kialakult helyzetben valószínűleg döntő szerepe volt a polgármesteri választást immár negyedszer megnyerő 

SZDSZ-es Kocsis Imre Antalnak. A testületben a szocialista és liberális erők koalícióra léptek egymással, így 

biztosítva a többséget: 19 

Hatalmi viszonyok 2002-ben a Szekszárdi Közgyűlésben 

 

Az új testület alakuló ülésén a szokásoknak megfelelően a tisztségviselői pozíciók betöltéséről és a bizottsági 

struktúra átalakításáról vitázott. A közgyűlés ezúttal a polgármester mellé főállású (SZDSZ-es) alpolgármestert 

választott(legutóbb az 1990-1994-ig tartó ciklusban volt a városnak főállású második embere). Továbbá két 

társadalmi megbízatású (MSZP-s) alpolgármestert is beiktattak. A tanácsnoki pozíciót viszont ezúttal eltörölték, 

s csökkentették a bizottságok számát is. Az átalakítások természetesen igen nagy vitát váltottak ki az ellenzéki 

padsorokban. A város gazdálkodása, annak ellenére, hogy az előző ciklusban hitelállomány nélkül indultak, igen 

nehéz helyzetben volt. A rendelkezésre álló források nem fedezték a működési kiadásokat, így a kormányzó 

                                                           
19 Országos Választási Iroda Honlapja 2004 
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erők már az indulásnál kénytelenek voltak vagyoneladásokat javasolni. Ez ugyancsak heves vitákat indukált a 

közgyűlésben. 20 

A kormányzó pártok legfőbb célkitűzései, a város bekapcsolása az ország közlekedési vérkeringésébe, a 

munkahelyteremtés erősítése, az Európai Uniós csatlakozás után a szekszárdi borvidék zökkenőmentes 

beillesztése az új közösségbe. 21 

A helyi politikai erőviszonyok alakulását követően nézzük meg, hogyan alakultak a politikai táborok közti 

törésvonalak Szekszárdon a rendszerváltást követő 15 évben: 

Törésvonalak 1990 Szekszárdon az önkormányzati választásokon 

 

Törésvonalak 1994-ben Szeksárdon au önkormányati választásokon 

 

Törésvonalak Szekszárdon 1998-ban 

                                                           
20 Szekszárdi Vasárnap 2002. október-december 
21 Szekszárdi Vasárnap 2002. február-április 
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Törésvonalak 2002-ben a szekszárdi önkormányzati választásokon 

 

A szekszárdi helyi politika legjellegzetesebb sajátja, hogy nem következett be az a határozott tömbösödés, ami 

jellemző országos szinten. A szabad demokratáknak igen jelentős pozíciói vannak mind a mai napig a városban. 

Ez nyilván nem független a polgármester személyétől, aki azon kevés kivételek közé tartozik, akik a 

rendszerváltás kezdete óta betöltik e pozíciót. A szocialisták és a nemzeti oldal erői változóan szerepelnek, hol 

erősebb, hol gyengébb pozíciót töltenek be, attól függően miképp alakulnak az országos politikai trendek. 

Láthatóan itt a két nagy párt inkább egymástól hódíthatja el a bizonytalan szavazókat, mintsem a liberálisoktól. 

A függetlenek szereplése esetleges. 

5. Összegzés 

A dél-dunántúli régió két megyeszékhelyének politikai vizsgálata során kitűnt, hogy mindkét város 

közigazgatási-, és szolgáltató funkciójában erősödött a rendszerváltást követően. Kaposvár fejlődése 1994-től 

lendületessé vált, Szekszárd a korábbról örökölt borvidéki hírnevét öregbítette, ez azonban átütő gazdasági 

megújulással ezidáig nem járt. A rendszerváltást követő politikai fejlődés terén a két város hasonlóságot mutat 

abban a tekintetben, hogy a városban kialakult erőviszonyokat igen jelentősen befolyásolja a polgármester 

személye. A polgármestert adó párt Szekszárdon mind az országgyűlési-, mind a helyhatósági választásokon 

jobb pozíciókat volt képes kiharcolni, mint országos szinten. Kaposvárott ez a politikai erőallokáció csak a helyi 

választások esetén működik. Mindkét város polgármestere többciklusos vezetőként áll ma is városa élén. Sok 

hasonlóságot mutat politikai kiválasztódásuk menete is. 

Mindketten más politikai erő színeiben kezdték pályafutásukat, mint amelynek jelenleg tagjai. Szita Károly 

1990-ben SZDSZ, zöldpárti támogatottsággal indult, majd 1994-től FIDESZ színekben politizál. Kovács Imre 
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Antal párton kívüliként, SZDSZ-FIDESZ támogatottként került első ciklusában megválasztásra, mely pártok 

1994-ben is bizalmukról biztosították. 1998-tól már csak SZDSZ színekben indult. Mindez azt tükrözi, hogy 

1990 1996 között nemcsak országosan, hanem helyi szinten is lejátszódott a politikai erőtér kialakulása és 

letisztulása, s a tehetséges politikai vezetők megtalálták végleges politikai helyüket, szerepüket. Mindkét város 

politikai folyamatait jellemzi, hogy bár legfőbb tendenciájukban követik az országos politikai mozgásokat (ha 

erősödik vagy gyengül egy egy párt, ez helyi szinten is érzékelhető), saját politikai erőterük mégsem teljesen 

fedi le az országos trendeket. Bár a magyar politikai életre jellemző polarizáció jelei mindkét településen 

megfigyelhetők, mégsem következett be olyan mértékű polarizálódás egyik megyeszékhelyen sem, mint 

országos szinten. Kaposváron a lokális politikai tényezőknek sikerült megtörniük a trendet harmadik erőként, 

Szekszárdon pedig az SZDSZ őrzött meg jelentős politikai bázist. (Érdekes, hogy a régió legnagyobb városa 

Pécs, politikai polarizációját tekintve sokkal inkább közelít az országos átlaghoz, mint az általunk vizsgált két 

megyeszékhely). 22 Feltételezhető, hogy a város lélekszámának növekedése arányában közelítenek a politikai 

folyamatok az országos trendekhez. E megállapítás igazolására azonban még további összehasonlító kutatások 

elvégzésére van szükség. (Pl. a legnagyobb városok politikai rendszerváltást követő politikai erőviszonyainak 

összehasonlítása.) 

                                                           
22 Kunszt Márta: Politikai erőviszonyok Pécs Város képviselőtestületében 1990-1998 In.: Politikum Pécsett, Pécs, 2001 
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3. fejezet - Civil szervezetek 
Szekszárdon 

Laczkóné Tuka Ágnes 

Az OTKA kutatás keretében a civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának vizsgálata során óhatatlanul 

szembesül a kutató azokkal a kérdésekkel, hogyan alakul a civil társadalom az adott városban, milyen 

érdekérvényesítő befolyással bírnak e szervezetek vezetői, mennyiben támaszkodik véleményükre a helyi 

önigazgatás. 

1. Az állampolgárok és az önkéntes szervezetek 

Tolna megyeszékhelyére, Szekszárdra is jellemző volt, hogy a rendszerváltás előtt az engedélyezett szervezetek 

- az ismeretterjesztéssel foglalkozók, a szabadidő eltöltését szolgálók, művelődési ház körei, stb. - 

tevékenykedtek. Ezek egy része 1990-től átalakult és megőrizte tagságát, befolyását, sőt ki tudta használni a 

kedvezőbbé váló politikai légkört és jelentősen megújította ,,szolgáltatásait”. Már a 80-as évtized második 

felében jöttek létre újabb kezdeményezések - ernyőszervezetek, mint a Babits Mihály Művelődési Központ, 

segítségével -, amelyek az II/1989-es egyesülési szabadságot kimondó törvény megjelenése után önálló 

szervezetté váltak. 

A megyében mintegy 600 civil szervezetet tartanak nyilván, ezek közül elvileg 200 Szekszárdon tevékenykedik, 

ám éveken keresztül, rendszeresen a fele a szervezeteknek, amely képes a lakosság csoportjait, vagy saját 

tagságát ,,megmozgatni”. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a városban - a lakosság létszámához viszonyítva - 

aktív és intenzív a civil társadalom. 

Természetesen a rendszerváltozás itt is éreztette hatását, hiszen az 1990 előtti időszakhoz képest csökkent a 

lakosságon belül a szervezett tagok száma: a válaszadók 38,7%-áról 34,8%-ra. Ez a kismértékű változás 

szerintem nagyon pozitív képet fest a helyi társadalomról, hiszen korábban szinte kötelező volt, pl. a 

szakszervezeti tagság. A jelenlegi adatok az önkéntes szerepvállalást igazolják, mivel a megkérdezettek 50%-a 

úgy nyilatkozott, hogy valamilyen civil szervezet tagja. (Kákai, 2001:36.o.) 

A kutatás keretében végzett közvélemény-kutatás is igazolja, hogy a lakosság fontosnak tartja működésüket, 

hiszen 98,8%-uk részt vett az önkormányzat által biztosított lehetőségek közül olyan szabadidős programokon, 

amelyek szervezői vagy résztvevői között mindig ott találunk civil szervezeteket is. Ez az adat akkor impozáns, 

ha összevetjük azzal, hogy 2,2 - 9 % között mozog azok aránya, akik egyéb, az önkormányzat által szervezett 

rendezvényen megjelentek. A megkérdezettek 38%-a szerint a helyi demokrácia elképzelhetetlen a civil 

szervezetek nélkül, ám 27%-a nem ért ezzel egyet. A három dél- dunántúli megyeszékhelyen végzett 

közvélemény-kutatás eredményei szerint itt a legmagasabb azoknak az aránya, akik nem tartják a helyi 

demokrácia nélkülözhetetlen részének a civil társadalmat. (Kákai, 2003:124) Magyarázatul szolgálhat, hogy 

Szekszárd lakosságszáma jóval alacsonyabb, mint a másik két városé, és a város életét alakító formális és 

informális kapcsolatok sokkal perszonálisabbak és kevésbé igényelnek szervezett fórumokat. Feltételezésem 

szerint ez az indoka annak is, hogy a lakosság úgy véli, a civil szervezeteknek nagyon csekély a befolyásuk a 

helyi ügyekre. A szekszárdi felmérés a legalacsonyabb arányt tükrözte, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy 

Pécsett és Kaposváron is a lakosság szerint a civil szervezetek alig tudják befolyásolni az önkormányzati 

döntéseket. Az adatok szerint az állampolgárok maguk nagyobb hatással vannak-e döntésekre, mint a 

szervezetek, s csak a szakszervezetek, illetve nagyon csekély támogatottsággal rendelkező pártok (MIÉP, 

Munkáspárt) hatását ítélték meg még gyengébbnek. Véleményem szerint a lakosság a civil társadalom 

feladatának az élhetőbb környezet megteremtését, és nem a helyi hatalomban való aktív részvételt tartja, hiszen 

mióta mód nyílt az adó 1-1%-ának felajánlására, a lakosság 34,7%-a élt e lehetőséggel és a megkérdezettek 

negyede egyéb anyagi támogatást is nyújtott a civil szervezeteknek. A közvélemény-kutatásban résztvevők úgy 

emlékeztek, hogy harmaduk iskolai alapítványt, harmaduk más típusú alapítványt, negyedük pedig egyesületet 

támogatott, s szintén 26% volt, aki egyházi szervezet számára rendelkezett. Nyilvánvaló, hogy elsősorban a 

legszűkebb önérdek jelenik meg, amikor az alulfinanszírozott oktatási intézmények helyzetén próbálnak meg a 

szülők - gyermekeik érdekében - segíteni. Ezt az az adat is alátámasztja, hogy elsősorban a diplomások és a 35 - 

50 évesek közül kerülnek ki az adakozók. (Kákai, 2001:17.o.) 

Szekszárdi Duna-híd 
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Forrás: www.csatolna.hu 

/Nem felejtkezhetünk meg azonban arról sem e kérdés vizsgálatánál, hogy a nyugdíjasok, illetve a minimálbért 

kapók vagy egyáltalán nem adóznak, vagy olyan csekély mértékben, amiből az 1%-kal nem érdemes 

foglalkozni./ 

– A mai magyar társadalomban közkeletű az a vélemény, hogy az önkéntes szerveződések – pártok, civil 

szervezetek – „tartsák el” magukat. Ezt igazolja a felmérés azon adatsora, hogy mind a három városban 

elsősorban a civil szervezetek támogatásának csökkentését vélték az állampolgárok elfogadhatónak, amennyiben 

az önkormányzati források elégtelenek a város működtetésére. Ezt alátámasztja az is, hogy az önkormányzati 

feladatok közül utolsó helyre sorolták a civil szervezetek támogatását. (Kákai, 2001:16, 38.o.) 

2. Civil szervezetek a megyeszékhelyen 

Szekszárd civil életét is az országos szervezetek helyi filiáléi, illetve a városban és/vagy megyében szerveződő 

kezdeményezések jellemzik. Itt a megyén belüli arányosabb népsűrűség miatt kevésbé domináns Szekszárd 

szerepe - mint a korábbi kutatás által vizsgált Pécsé -, hiszen a megyei civil élet megoszlik Szekszárd, 

Dombóvár, Paks, Tamási és Bonyhád között. 2002-ben végzett felmérés szerint a megyében működő 

szervezetek közül 112 sport, ifjúsági és gyermekvédelemmel foglalkozó, 88 kulturális, művelődési, 57 szociális 

és egészségügyi, 32 szakmai, míg 15 környezet- és természetvédelem területén tevékenykedik. Ez a besorolás 

nem teszi egyszerűvé az érdemleges vizsgálatok végzését, hiszen tudjuk jól, hogy a sportegyesületek egy része 

privilegizált helyzetben található a többi civil szervezethez képest. /Ugyanakkor az itt közölt adatok csak az 

adatszolgáltatást nyújtókra vonatkoznak, s az arányokat befolyásolhatja, hogy - valószínűsíthetően - a 

dombóvári szervezetek kis része töltötte csak ki az adatlapot, hiszen nem életszerű, hogy mindössze 19 civil 

szervezet működne a városban./ 

A rendszerváltozás után fennmaradó, átalakuló szervezetek között jelentős szerepet vállalt a TIT Tolna Megyei 

Egyesülete, illetve az országos minták nyomán itt is megalakult a Társadalmi Egyesületek Szövetsége.A 

művelődési házban tevékenykedő körök, klubok közül kiemelkedik a Bartina Néptánc Egyesület, amely több 

mint 300 fős tagságával a megye egyik legnagyobb egyesületének számít. A 30 éves múlttal rendelkező, 

sikeresen és eredményesen működő néptáncegyüttest tartják a város legjelentősebb civil szerveződésének. A 

http://www.csatolna.hu/
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rendszerváltás küszöbén jött létre a művelődési és szabadidős intézetek érdekvédelmi szervezete is – 

Művelődési és Szabadidős Intézmények Tolnatáji Szövetsége néven -, amely szintén feladatának tartja, hogy 

segítse a civil kezdeményezéseket. 

A szociális és érdekképviseleti csoportok - Cukorbetegek Klubja, Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete, 

Siketek és Nagyothallók Tolna Megyei Szervezete, Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete, stb. - között 

kiemelkedő szerepet tölt be a Városi Mentálhigiénés Egyesület. 1990-től tevékenyen nemcsak saját célkitűzései 

- segítségnyújtás a lelki problémákkal küszködőknek - megvalósításáért épített ki hálózatot, hanem fontos 

szerepet vállalt a civil szervezetek összefogása érdekében. Az egyesület, amely keretében már négy szolgálat – 

SOS telefonszolgálat, ,,Újra Dolgozom”, ifjúsági és pszichológiai tanácsadó – működik, több mint 35 főt, 

közülük 13-at főállásban, foglalkoztat. 

A városban nagy múltra tekint vissza a borászat, amit az is igazol, hogy már 1977-től működik a kertbarát kör, 

amely mellett megerősödtek a borturizmust, falusi turizmust támogató szervezetek. 

A közélet fejlesztéséért is formálódtak szervezetek. Ezek közül kiemelkedő szerepet játszanak a német 

nemzetiség identitásának őrzését, hagyományainak támogatását felvállalók (Német Nemzetiségi Egyesület, 

Szekszárdi Ifjú Németek Egyesülete) mellett a cigány-roma szervezetek, illetve az Erdélyi Magyarok Köréből 

átalakult Polgári Fórum, vagy a Demokratikus Közéletért Alapítvány. 

A nonprofit szervezetek 1995-től konferencián, rendezvényen emlékeznek meg a Civil Szervezetek Napjáról, 

amelyeken igyekeznek feltárni helyüket és szerepüket a demokratikus helyi közéletben. 

A civil szervezetek formalizált együttműködésére - a korábban működő ernyőszervezeteken túl - először 1999-

ben tettek kísérletet, amikor egyeztetéseket folytattak a Vöröskereszt irodájában egy civil iroda létrehozására, 

majd 2000-ben megalakult a Szekszárdi Civil Szervezetek Közössége (C.SZ.K.). A mintegy húsz egyesület által 

kezdeményezett közösség célkitűzése a demokratikus közélet elősegítése, a partnerség kialakítása volt és a 

csökkenő civil támogatás ellensúlyozására szorosabb kapcsolat kialakítása részint az önkormányzattal, részint a 

Civil Házzal és a médiával. A C.SZ.K. vezetői általában havonta egyeztettek, és ők kezdeményezték a civil 

majális és a szilveszteri örömünnep szervezését is. 2001-ben megkeresték a képviselőtestület bizottságait a 

szorosabb kapcsolatok kiépítésének javaslatával, amelyre azok nyitottan reagáltak, bár csak a szociális bizottság 

hívta meg egyik ülésére a civilek képviselőit. 2002 végén felajánlották segítségüket ahhoz, hogy a 

képviselőtestület civil koncepciót dolgozzon ki és fogadjon el az együttműködés javítása érdekében. Az 

érdekérvényesítés további erősítését szolgálta, hogy 2003 februárjában mintegy harminc egyesület - részben a 

C.SZ.K. tagjai - kezdeményezte a Szekszárdi Civil Kerekasztal létrehozását abból a célból, hogy megteremtse a 

civil kontroll lehetőségét a megyeszékhelyen. A Kerekasztal az önkormányzat legitim partnereként hozzá akar 

járulni az önkormányzat civil koncepciójának kialakításához és megvalósításához, fórumot biztosítva az 

érdeklődők számára, remélve, hogy külső szakértőket delegálhatnak az önkormányzati bizottságokhoz, illetve 

véleményezhetik az önkormányzati rendeleteket elfogadásuk előtt. A Kerekasztalhoz pártpolitikától mentes civil 

szervezetek csatlakozhatnak, és - az elfogadott működési szabályzat szerint - évente legalább egyszer össze kell 

azt hívni. A tagszervezetek célja, hogy szerződést kössenek az önkormányzattal, amely elismeri 

tárgyalópartnernek képviselőiket, anyagi és egyéb eszközökkel is hajlandó támogatni a tevékenységüket. A 

rendszeres működést ügyvivő testület és elnökség biztosítja. A szervezeti és működési szabályzat elfogadásával, 

illetve a céltudatosabb érdekérvényesítéssel válhat eredményesebbé, mint a C.SZ.K. 

A formalizált kapcsolatépítést elősegítette, hogy 2000-ben a Miniszterelnöki Hivatal segítségével Szekszárdon 

is létrejött a Civil Ház, amely koordinálni, szolgáltatásaival támogatni kívánta a nonprofit szervezeteket. A Civil 

Ház működtetésére kiírt pályázatot a Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány nyerte el. A Civil Ház 

NONPROFIT Szolgáltató Központként határozta meg feladatkörét, és először - önkéntes kérdőívvel - igyekezett 

felmérni a megyében és Szekszárdon működő szervezeteket. A Civil Ház átadása után helyet biztosított a 

tagszervezetek rendezvényei számára, sajátos ,,inkubátor-házként” segítette új szervezetek megalakulását, 

módszertani, adó-, pénzügyi és jogi tanácsadást szervezett a civil szervezetek vezetőinek, illetve a havonta 

megjelenő Megyei Lapban és a Szekszárdi Vasárnapban rendszeresen hírt adott a civil élet eseményeiről. 

A megyei és a városi önkormányzatok által közösen működtetett szolgáltató központot 2003 májusában 

újraszervezték, létrehozva a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központot, amely új vezetéssel és bár szintén 

Szekszárdon, de új helyen kezdte meg működését. /A Civil Házat 2005 végéig a Gyermek és Ifjúsági 

Közalapítvány tovább működteti./ A Városi Mentálhigiénés Egyesület vált az új központ ,,mentorává”, amely 

hasonló célokat fogalmazott meg felhívásában, mint a NONPROFIT Szolgáltató Központ: az önsegítő és 

közhasznú közösségek szervezeti és szakmai megerősítését, az esélyegyenlőség és szolidaritás növelését, az 

ágazati, területi összefogás támogatását. Ez a központ is legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy felmérje, 
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aktualizálja és az interneten utolérhetővé tegye a megyében dolgozó civil közösségek adatait. Felhívásukra 

mintegy 230 szervezet töltötte ki az adatlapot és juttatta vissza a központnak. Ebből 81 székhelyéül Szekszárdot 

jelölte meg, bár ezek közül többen jelezték, hogy nemcsak a megyeszékhely hatókörük. A központ honlapján - 

w3.enternet.hu/tmciszok - nem csak a regisztráltak adatait találjuk, hanem a szervezetek rendezvényeiről is 

olvashatunk. A központ feladatának tekinti, hogy segítse a civilek pályázatírását, hiszen a vezető szerint az 

önkormányzatok egyre kevésbé képesek támogatni e nonprofit szervezeteket és a szponzorok, illetve a sikeres 

pályázatok nyújthatnak érzékelhető anyagi biztonságot a működéshez. Jelenleg három főállású munkatársat 

foglalkoztat a központ, közülük kettő bérét a Munkaügyi Központ biztosítja. 

A civil szervezetekről az első címtár 1998-ban jelent meg az United Way Tolnatáj Alapítvány kiadványaként, 

amelyet a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatott, abból a célból, hogy a SZJA 1%-át 

felajánlóknak segítséget nyújtsanak. A kiadvány szervezetek nevét, címét, illetve néhány szükséges adatát közli, 

de a tevékenységük eredményességéről – nyilvánvalóan – nem ad számot. A kiadványt azóta többször, 

módosítva megjelentették. 

3. Önkormányzat és a civil szervezetek 

Szekszárd helyi választásainak sajátossága, hogy a civil szervezetek viszonylag későn próbálták meg 

érdekérvényesítési lehetőségeiket növelni úgy, hogy megmérettessék magukat az önkormányzati választásokon. 

Először 1998-ban sikerül a Szekszárdi Polgári Szövetségnek egy képviselőt bejuttatnia a testületbe, azonban 

sem a szervezetet, sem a személyt nem tekintették valódi civilnek, hiszen a civil referens által 2000-ben készített 

statisztikai jelentésben már senki nem szerepelt civil szervezet képviselőjeként. (Statisztikai, 2001) 

2002-ben a pártok mellett saját érdekérvényesítésük erősítése érdekében a megye független polgármesterei és a 

hozzájuk csatlakozók mintegy 55 fős csoportja alapította a Tolna Megyei Emberek Szövetségét a Tolna megyei 

Emberekért. A szövetség tagjaivá váltak még a Tolna Megyei Szociális Intézmények Egyesülete, a Szövetség 

Dombóvárért Egyesület, illetve a Szekszárdi Civil Szervezetek Közösségének 28 tagszervezete. A szövetség a 

Centrum Párttal kereste a kapcsolatot, és a politikai szembenállás helyett a területi érdekek előtérbe állítását 

képviselte. Mind a megyei, mind a szekszárdi önkormányzati választáson indulva, végül is egy-egy listás helyet 

sikerült elérnie a széleskörű együttműködésnek. Szekszárdon a képviselő-testület megalakulásakor a szövetség 

titkára, majd köztisztviselővé válása után az Iparkamara Etikai Bizottságának tagja lett önkormányzati 

képviselő. A laza szövetség havonta, negyedévente egyeztet az előterjesztésekről, és néhány tagja külső 

szakértőként bekapcsolódhatott a bizottságok munkájába. Ugyanakkor a képviselő szerint túlságosan átpolitizált 

a képviselő-testület munkája, szinte lehetetlen áttörni a pártpolitikai gondolkodást. 

A képviselő-testület közvetlen civil befolyásolását biztosíthatja azon pártpolitikusok jelenléte a testületben, akik 

egyben civil szervezetnek is tagjai. Nyilvánvaló, hogy a helyi politikai elit ilyen szerepvállalása nehezebben 

kimutatható és ellenőrizhető, illetve jelentős önmérsékletet követel meg a politikusoktól, hogy keretek közé 

szorítsák a saját szervezeteik érdekében folytatott lobbizást. Természetesen jelentős előnyt biztosít a széleskörű 

civil bázis, hiszen a lakossággal kialakított állandó kapcsolat megőrzését segíti, illetve a politikus ismertségét is 

növeli, ha aktív szereplője városa civil életének. A korábbi képviselő-testületek összetételét is figyelembe véve, 

a pártonkívüliként alpolgármesternek megválasztott korábbi igazgatónője a művelődési háznak rendelkezik a 

legkiterjedtebb civil kapcsolatokkal. 

Az önkormányzat, mint alapító vagy tag több civil szervezettel működik együtt. Ezek egy része országos 

érdekvédelmi jellegű, mint a Megyei Jogú Városok Szövetsége, Urbanisztikai Egyesület, TÖOSZ, TÖSZI, 

másik része regionális indíttatású: Duna-Dráva-Száva Euro Integrációs Szövetség, míg a Szekszárd 

Városkörnyéki Települések Szövetségének, Tanyavédő Egyesületnek, Szekszárdi Horgász Egyesületnek, 

Borkultúráért -Borút Egyesületnek egyik kezdeményezője is volt. 1990-2000 között négy alapítvány, illetve 

közalapítvány alapítója, míg hatnak társalapítója a közgyűlés. Ezek közül kilenc még 2000-ben is 

tevékenykedett. Az első közalapítványokat 1995-től hozták létre, mint pl. a Hereditas Hagyatékkezelő 

Közalapítványt, a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványt /ez a megye és a város közös 

közalapítványa/, a Magyar Repülő Közalapítványt, Közoktatásfejlesztési Közalapítványt. Ugyanebben az évben 

döntött a közgyűlés arról, hogy közhasznú társasági formában működteti tovább a városi televíziót, majd a 

közútkezelésre (1997) és a borvidék felvirágoztatására (2000) is létrehoztak kht-kat. 

A város elsősorban oktatási és kulturális szervezetekkel kötött szerződést közfeladat ellátására, s csak 2000-től 

kezdett szociális jellegű feladatokra is megállapodás alapján támogatást nyújtani. A Városi Mentálhigiénés 

Egyesület vezetőjének véleménye szerint az önkormányzat a ,,szegénypolitikát” saját feladatának tekintette, s 

csak 2003-ban a mentális szociális gondozásra kötöttek velük szerződést. A civil referens véleménye szerint e 



 Civil szervezetek Szekszárdon  

 45  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

szerződések előnyösek, mivel szélesebb társadalmi közeg mozgósítható a közfeladat megoldására, ám érzékelte 

a képviselők-döntéshozók ellenállását is, hiszen ők közvetetten vehetnek csak részt a problémák kezelésében. 

(Miniszterelnöki Hivatal, 2000:4.o.) 

Az önkormányzat több pályázaton eredményesen részt vett civil szervezetekkel közösen, részint ifjúsági 

feladatok ellátására, részint az ,,Újra dolgozom program” indítására. 

A szekszárdi képviselő-testület és polgármester 1997 óta igyekszik szorosabb kapcsolatot kiépíteni a civil 

szervezetekkel. Ennek jó példája volt, amikor 1997 januárjában a polgármester a város költségvetési tervezetéről 

egyeztetett a szervezetek vezetőivel, ám a helyi egyesületek, alapítványok csak minimális szerepet játszottak az 

önkormányzati döntések kialakításában. Kiemelkedőnek tekinthető, hogy 2001 decemberében a polgármester 

kezdeményezte Civil Casino működtetését Szekszárdon, amely minden hónap első keddjén rendszeres és 

kötetlen találkozást biztosít a civil szervezetek vezetőinek a város irányítóival. 

A kapcsolatépítést 1999-től civil referens is segíti a polgármesteri hivatalban. A munkakör létrehozására civil 

szervezetek és a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával került sor, s bár nem önálló feladatként, de olyan 

köztisztviselő látja el a pozíciót, aki, korábban népművelőként tevékenykedve, aktív tagja civil szervezetnek, és 

jól ismeri a civil társadalom gondjait, lehetőségeit. Éppen ezért figyelmet érdemel, hogy 2000-ben véleménye 

szerint az önkormányzati döntések kialakítását legkevésbé a civil szervezetek, alapítványok tudták befolyásolni. 

A helyi döntések a pártok szervezetei és a képviselőtestület hatására formálódnak elsősorban, jelentősebb 

szerepet játszanak megszületésükben, mint a polgármester, a szakbizottságok és gazdálkodó szervezetek. 

Ezt az állapotot mind a két fél módosítani próbálta, amelynek eredményeképpen 2003 június végén új szakasz 

kezdődött a képviselő-testület és civil szervezetek kapcsolatában: a C.SZ.K. kezdeményezésére elfogadásra 

került a ,,Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciója”. A koncepció elismeri, hogy ,,…az önkéntes és civil 

közösségeken alapuló közösségi szektor létfontosságú szerepet tölt be Szekszárd életében… Alapvető 

jelentőségű a helyi társadalom fejlődésében a közösségi élet melletti elkötelezettség kialakulásában, az 

önkéntesség fejlődésében.” Az együttműködés célja ,,..egy jól működő, kölcsönös érdekeken alapuló partneri 

viszony és a bizalom az önkormányzat és a civil szervezetek között. Az önkormányzat alapelvként elfogadja, 

hogy az önkormányzati feladatok, szolgáltatások ellátásába és a döntés-előkészítési folyamatba be akarja vonni 

a civil szférát, és az ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket megteremti.” A koncepció felsorolja azokat a 

fórumokat, ahol biztosított az érdekartikuláció lehetősége: 

• Az önkormányzat évente legalább egyszer összehívja a civil fórumot az együttműködés tapasztalatainak és 

jövőbeni terveinek egyeztetése érdekében. 

• Szerződést köt a Civil Kerekasztallal, elismerve legitim partneri státuszát. 

• Szoros kapcsolatot épít ki a kamarákkal, a Szekszárdi C.SZ.K.-val. 

• Meghívja a civilek képviselőit a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, Bűnmegelőzési Tanács, Közművelődési 

Tanács, Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum, stb. üléseire. 

Az együttműködési megállapodás keretében az önkormányzat biztosítja a civil szervezetek képviselőinek a 

közgyűlésen és bizottsági üléseken a megszólalási, véleményezési és kezdeményező jog gyakorlásának 

lehetőségét, külső szakértőkre javaslatot kér a civilektől, támogatást nyújt tevékenységükhöz. A koncepció 

tartalmazta, hogy a civil referens önálló munkakörré váljon, és kiválasztásához a polgármesteri hivatal kikéri a 

Kerekasztal véleményét. 

A koncepció a ,,harmadik oldal” elismerését és a civil társadalom szükségességét tükrözi, azonban az 

elkövetkező évek mutatják meg, sikerül-e a Kerekasztalnak túllépni szervezeteik érdekellentétein, illetve 

hatékony kapcsolatot fenntartani a képviselőtestülettel. 

4. Civil szervezetek támogatása 

A formálódó magyar civil társadalom számára nagy kihívást jelent, hogy a piacgazdaság jelenleg kialakuló 

formái még nem teszik lehetővé a civil szervezetek számára, hogy csak magánforrásokra, szponzori 

támogatásokra támaszkodjanak. Ezért néhány önsegélyező csoporton kívül a legtöbb NGO – ma már 

pályázatokon elnyerhető – állami és/vagy önkormányzati anyagi forrásokat is kénytelen keresni, hogy el tudja 

látni vállalt feladatait. Szekszárd az első megyei jogú városok között volt, amely biztosította, hogy a helyi 
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adókról és az adózás rendjéről szóló 29/1991 KT. számú rendelete alapján a helyi iparűzési adó 5%-át a 

vállalkozók a városban működő civil szervezetnek ajánlják fel. 

Az Önkormányzat – megalakulása óta – anyagi és nem anyagi formában is támogatta a civil életet a városban. E 

tevékenységre jellemző, hogy nemcsak jogilag bejegyzett szervezetek – egyesületek, alapítványok – 

fordulhattak segítségért a közgyűléshez, hanem olyan szervezetek is, amelyek rendszeresen, de nem 

formalizáltan működtek. Ezekkel a döntésekkel is hozzá akartak járulni a civil csoportok megerősödéséhez, 

önállósodásukhoz. A Statisztikai Hivatal számára készített kimutatás igazolja, hogy nemcsak a város támogatja 

a civileket, hanem a civil szervezetek is fontos – anyagilag is mérhető – segítséget nyújtanak a város 

irányításának: 2000-ben a nonprofit szervezetek szociális, kulturális és egyéb területen mintegy 35042 órában 

végeztek önkéntes munkát, amely értékét a civil referens 52 millió Ft-ban határozta meg. Ezzel szemben az 

önkormányzat ugyanabban az évben 98 szervezetnek mintegy 77 millió Ft támogatást biztosított. Természetesen 

nem feledkezhetünk meg arról, sem, hogy jelentős lehet a nem közvetlen pénzügyi kifizetés: 1999-ben, pl. 14 

szervezet kedvezményt kapott az ingatlanbérletből, 21 szervezet posta-, telefon-, számítógép-használatát 

támogatta, 12 szervezet önkormányzati járművet használhatott, míg 100-nál több szervezetnek szakmai, 

szellemi segítséget nyújtott az önkormányzat. 

A rendszerváltás óta a szekszárdi önkormányzat zárszámadásai alapján a civil tevékenység rendszeres 

támogatásban részesült. Az adatok feldolgozását megnehezítette, hogy a zárszámadások jellege és a feltüntetett 

adatok szinte évről-évre változtak, így csak hozzávetőleges képet kapunk a támogatás struktúrájáról. Ezekben a 

beszámolókban nem tükröződik a támogatott szervezet jellege, azaz közalapítvány, jogilag bejegyzett civil 

szervezet, illetve gyakran egy-egy civil rendezvény kapott anyagi segítséget. /Az 1993-as zárszámadás adatait 

nem sikerült feldolgozni./ 
 

  1991 1992 1994 1995 1996 1997 

össz kiadás eFt 1.205.575 1.560.743 2.248.340 2.556.158 2.757.326 3.516.254 

Kulturális* 480 14.773 12.800 18.726 17.007 25.797 

Szociális/ 

Egészségügyi 
200   726 2.080 2.563 5.712 

Közalapítványo

k 
  1.848 8.592 4.458 6.107 15.360 

Sport 5.890 23.933 10.175 7.150 8.565 20.957 

Oktatás 1.110 1.045 7.793 3.664 6.803 12.535 

Rendezvény         2.950   

Egyéb külső ** 2.550 5.685 150 20.634 2.741 2.560 

* A kulturális összegek között – átadottként – a könyvtár költségvetési támogatása is szerepel. 

**A zárszámadás szövegéből nem egyértelműen besorolható az adott szervezet valamelyik területhez. 
 

  1998 1999 2000 2001 2002 

össz kiadás eFt 4.131.918 4.282.693 5.217.809 5.501.860 7.487.705 

Kulturális* 26.952 43.909 31.319 32.319 38.368 

Szociális/ 

Egészségügyi 
  6.859 7.280 9.280 15.216 

Közalapítványok 33.454 31.033 30.000 31.150 27.330 

Sport 36.080 29.381 22.655 22.655 17.263 

Oktatás 10.467 11.280 7.037 9.732 21.440 

Rendezvény     7.220   3.750 

Egyéb külső ** 4.169 3.526 13.165 15.855 8.417 

*A kulturális összegek között – átadottként – a könyvtár költségvetési támogatása is szerepel. 

**A zárszámadás szövegéből nem egyértelműen besorolható az adott szervezet valamelyik területhez. 



 Civil szervezetek Szekszárdon  

 47  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A zárszámadási adatok azt tükrözik, hogy a képviselő-testület a költségvetés minimum 1%-t fordította a civil 

társadalom támogatására. Az önkormányzati forrásokat pályázatok segítségével lehet elnyerni, amelyek szigorú 

elszámolást is megkövetelnek a szervezetektől. A Tolnai Népújság 1999. december 2-i számában hírt adott 

arról, hogy a pénzügyi elszámolás hiánya miatt a képviselő-testület mezőgazdasági bizottsága nem fogadta el az 

egyik szervezet beszámolóját. Arra azonban nem találtunk adatokat, hogy a hiányos pályázati elszámolások 

milyen következményekkel jártak az adott civil kezdeményezés számára. Mélyebb elemzést sajnos nem 

végezhetünk, mivel a civil szervezetek részint a bizottságok alapjaiból, részint az egyéb kiadások között 

felsorolva, részint a polgármester, illetve a testület tagjainak saját keretéből is juthattak anyagi forrásokhoz, és 

ezekről sem a zárszámadások, sem a helyi sajtó nem számolt be tételesen és kimerítően. 

Az adatok azonban egyértelműen azt tükrözik, hogy lassan növekedett a költségvetési támogatások aránya és 

abszolút mértéke is, ami tükrözi a nonprofit szervezetek felértékelődését, politikai és gazdasági megerősödését 

Szekszárdon. 
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4. fejezet - A kaposvári civil 
szervezetek és a megyeszékhely 
önkormányzatának 
kapcsolatrendszere 

Kern Tamás 

1. Bevezetés 

A magyar társadalom felfogásának egyik központi eleme, hogy a demokrácia működésének központi szereplői a 

politikai életben nap mint nap megjelenő pártok és azok politikusai, illetve a különböző mértékben hozzájuk 

kötődő közigazgatás. Úgy gondolják az állampolgárok, hogy az ország jövőjének alakítása ennek a csoportnak a 

kezében van, és bár megelégedve egyáltalán nincsenek velük ezt a nézetet mégsem adják fel. 

A politikatudomány és ezen belül a demokrácia értelmezésével foglalkozó szerzők – mind a klasszikusok, mind 

pedig ,,kortársaink” – kiemelik, hogy egy modern demokratikus politikai rendszer nemcsak a ,,hivatásos” 

politikai élet és a közigazgatás szereplőit jelenti. Több más olyan résztvevőről is szót ejtenek, akik ,,ideális 

helyzetben” komoly befolyással bírhatnak még akkor is, ha eredetileg nem is politikai célzattal indultak. Ide 

sorolható akár a sajtó, a média képviselői – vagy egy meglehetősen vitatott magyar példát állítva – az 

Alkotmánybíróság, vagy éppen a gazdasági élet jelentős képviselői és végül, de nem utolsó sorban, az 

állampolgárok önszerveződéséből kiinduló civil szervezetek. 

Jelen tanulmány témája az, hogy feltérképezze a nonprofit szektor tagjainak és az önkormányzat kapcsolatát 

Kaposváron. E két szereplőt látszólag nem sok minden köti össze, de ha mélyebben megvizsgáljuk a kérdést, 

találhatunk kapcsolódási pontokat. 

Az önkormányzatokkal kapcsolatban gyakran előkerülő fogalom a szubszidiaritás. Ez nyersfordításban annyit 

jelent, hogy: helyzetbe hoz. Politikatudományi értelemben pedig úgy értelmezhető, hogy egy adott problémát ott 

szükséges, illetve ajánlatos kezelni, ahol annak megoldásához a legtöbb információ rendelkezésre áll. A 

központi kormányzatnak, illetve közigazgatásnak ebben a képletben az a szerep jut, hogy lehetőleg minél jobb 

feltételeket teremtsen ehhez. 

A civil szervezeteknek a definíciója – jelen esetben tekintsünk el az e körül a téma körül zajló vitáktól – is 

tartalmaz valami ehhez rendkívül közel állót. Hiszen ezek a szervezetek arra jönnek létre, hogy a polgárok vagy 

a polgárok egy csoportjának ,,problémáit” 1 képviseljék, illetve megoldják. És ez az a pont, ahol az 

önkormányzatok és a civil szervezetek halmazai metszik egymást. Hiszen adva van egy helyhatóság, amelynek 

feladat, hogy törvényszabta, illetve önként vállalt feladatait lehetőség szerint ott kezelje, ahol azok 

legoptimálisabban kezelhetőek, és adva van egy olyan társadalmi jelenség, amely alulról szerveződve, valamely 

probléma megoldására szerveződött. Ideális esetben tehát feltételezhető, hogy az a ,,polgárközeli információ és 

megoldás”, amit az önkormányzatok keresnek, pont a nonprofit szervezeteknél van jelen. 

Talán ez a felismerés is vezethette a döntéshozókat akkor, amikor az önkormányzatok törvényi szabályozását 

úgy alakították ki, hogy abban több lehetőséget is biztosítottak a civil szféra képviselőinek a részvételre. A 

törvény azonban nem mindig érvényesül a társadalmi valóságban úgy, ahogyan azt alkotói elképzelték. 

Szabályainak teljesülését egy sor körülmény befolyásolhatja, amelyek akár félre is vihetik az elméletben jó, 

helyes célt. 

Éppen ezért az alábbiakban megpróbáljuk feltárni ezt a bonyolult kapcsolatrendszert a somogyi 

megyeszékhelyen. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Vető Balázsnak, aki a kutatás során jelentős segítséget nyújtott az 

adatok összegyűjtésében és a kaposvári politikai élet folyamatainak értelmezésében. 

                                                           
1 A probléma szót itt nemcsak a negatív értelmében, mint gond, baj, használjuk. Jelen esetben inkább a feladat, tevékenység értelme kerül 
előtérbe. 
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2. A választópolgárok véleménye a civil 
szervezetekről 2

 

Kaposvár politikai térképén is találhatunk információkat a civil szervezetek kaposvári helyzetéről. Négy 

területen nyilatkoztak a választópolgárok. A megkérdezett többsége úgy gondolta, hogy ha szükséges az 

önkormányzat költségvetéséből lefaragni, akkor azt a civil szervezetek, a helyi vállalkozások, a kultúra, a sport 

és a műemlékvédelem támogatásával lenne érdemes megoldani. Ez a preferencia mondhatni duplán sújtja a 

nonprofit szektort, hiszen a KSH adataiból is látható volt, hogy a civil szervezetek között jelentős arányban 

fordulnak elő a sport és szabadidős tevékenységek területén működők. ,,A civil szervezetek és a helyi 

vállalkozások támogatásának csökkentése leginkább az iskolázottabbakra, valamint az alsóközéposztály és 

középosztály tagjaira jellemző. Városrészenként a Belváros és az Északi városrész lakossága van leginkább ezen 

a véleményen.” 

 

Ennek ellenére a lakosság nem nevezhető civil ellenesnek, hiszen személyi jövedelemadójának egy százalékát 

egyharmaduk felajánlotta valamely társadalmi-, egyházi szervezet vagy alapítvány javára. Az adakozók 20,7%-a 

az adójuk egy százalékán felül egyéb anyagi támogatást is nyújtott valamilyen nem oktatási célú egyesületnek, 

alapítványnak. 

                                                           
2 A fejezet alapjául Csegény Péter és Kákai László kutatása szolgált. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/1997./I.21./ 
önkormányzati rendelete 
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A kérdőíves kutatásból kiderült továbbá, hogy az adakozók elsősorban az iskolázottabbak, illetve a 30-60 

évesek, valamint az alsóközép-, középosztály tagjai köréből kerültek ki. Elsősorban az északi városrész és a 

lakótelep lakói tartoznak az ,,adakozóbbak” közé. 

A civil szervezetek kérdésköre a politika társadalmi szerepéről vallott választópolgári attitűdök kapcsán is 

előkerült. A kutatók adatai egyrészről azt erősítik meg, hogy az állampolgárok nem politika-, illetve 

politikusellenesek, hanem a szervezetek és a bennük politizáló politikusok múltbeli és jelenbeli politizálási 

stílusával, felkészültségével vannak problémáik, amit az is jól mutat, hogy az önkormányzati képviselők és 

hivatalnokok tekintetében a kismértékű elégedetlenség mellett inkább a lakossági bizalom a meghatározó. A 

szervezetek működésével kapcsolatban lakossági bizalmatlanság a meghatározó, bár a város polgárai úgy 

gondolják, hogy a politikai pártok és civil szervezetek nélkül nem lehet helyi demokrácia. A megkérdezettek 

közül többen vélekednek úgy, hogy a politikai pártokra nagyobb szükség van a demok-ráciában, mint a civil 

szervezetekre. 

A helyi ügyek befolyásolási lehetőségeinek tekintetében is érdeklődtek a kutatók a civil szervezetek szerepéről. 

Az adatokból jól látható, hogy a civil szervezeteknek a választópolgárok csekélynek nevezhető befolyási 

lehetőséget tulajdonítanak. A megkérdezetteknek csak 10 százaléka tulajdonított jelentős befolyást a civil 

szervezeteknek. 
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Ennek a folyamatnak a következménye, hogy a polgárok ügyeik intézésére elsősorban magukra és kapcsolatukra 

számítanak, ezt követi az önkormányzati politikusok és az ügyvédek, de alkalmanként igénybe veszik az 

országgyűlési képviselőket is. A civil szervezetek súlya alacsony a polgárok és önkormányzat közötti ügyek 

megoldásában, ami mutatja a polgárok ,,kétkedését” a civil szervezetek lakossági ügyekben játszott szerepével 

kapcsolatban. 

 

Mint az adatokból látható volt, a polgárok a döntéshozás, illetve -befolyásolás folyamatát inkább személyekhez 

kötik, mint szervezetekhez. Ezért érdekes összefüggéseket lehet találni a befolyásosnak tartott személyek és 

intézmények tekintetében is. Az öt legbefolyásosabb személyre nyitott formában feltett kérdésben a válaszadók 

első helyre Szita Károlyt, Kaposvár polgármesterét sorolták, a másodikra Dr. Gyenesei Istvánt, Somogy megye 

Közgyűlésének elnökét. 
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Ugyanezt a kérdést az intézmények felől megvizsgálva azt láthatjuk, hogy a legbefolyásosabbnak tartott 

személyek intézményi megfelelőjét tartják a legbefolyásosabbnak. Tehát a Polgármesteri Hivatal és a Megyei 

Önkormányzat lett az első kettő. 

 

Dr. Gyenesei István személye lehet érdekes ezekből az adatokból a civil szervezetek szempontjából. Gyenesei 

ugyanis azon túl, hogy a megyei közgyűlés elnöke, a Somogyért Egyesület első embere is. Ez a szervezet 

nemcsak Kaposváron, de egész Somogy megyében a helyi politikai egyik legjelentősebb szervezete. Az 

egyesület politikai aktivitása mellett jelentős támogatási tevékenységet is kifejt. Ennek a leggyakrabban maga 

Gyenesei a megjelenítője. Ezért kérdéses, hogy a megyei önkormányzat elnökének és a Somogyért Egyesület 

elnökének tevékenysége mennyire válik szét a választópolgárok gondolkodásában. 

3. Az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata 
Kaposváron 

3.1. A kaposvári civil szervezetek részvétele az önkormányzati 
választásokon 
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Az önkormányzati választásokat szabályozó törvények lehetőséget biztosítanak a helyi civil szervezeteknek 

arra, hogy részt vehessenek azon. Ezt a lehetőséget a kaposvári szervezetek is kihasználták. Bár 1990-ben még 

egy szervezet sem állított jelöltet ebből a körből, de a későbbi három önkormányzati választás alkalmával 

ugyanaz a három civil szervezet indult. Az egyéni választókerületekben állított civil jelöltek aránya 

összességében a vizsgált három választás során folyamatosan emelkedett. Szervezeteként vizsgálva azonban ez 

a kijelentés már nem teljesen igaz. A Somogyért Egyesület esetében valójában a növekedés csak a globális 

arány növekedése miatt jelentkezik, hiszen mindhárom esetben az összes egyéni választókerületben állított 

jelöltet. A nagycsaládosok esetében valóban növekszik választásról választásra a jelöltállítási aktivitás. A 

nyugdíjasok esetében a stagnálás és a 2002-es csökkenés az általános növekedés ellenére jelenik meg. 

 

 

Az összes jelölthöz viszonyított arányok után érdemesnek látszik megvizsgálni a civil jelöltek saját csoportján 

belüli arányváltozásokat. Jól látható, hogy a nyugdíjas és a nagycsaládos szervezet esetében az előbbi 

tendenciák itt is felfedezhetőek. A Somogyért Egyesület esetében azonban látható, hogy 1994-ben és 1998-ban 

azonos arányban jelent meg a szektoron belül, és jelenlétének emelkedése 2002-ben csak a Nyugdíjasok 

Egyesületének drasztikus csökkentése miatt volt lehetséges. Az azonban bizonyosan kijelenthető, hogy a dr. 

Gyenesei István vezette szervezet dominanciája a jelölések terén 2002-re megtört és a nagycsaládosok 

szervezete megerősödve feljött mellé. 
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Kérdés, hogy a két szervezet viszonya a szavazói bázis esetében - amelyek valós társadalmi erőt jelezhetnek -is 

kiegyenlítődött-e vagy csak a jelölések - amelyek inkább a szervezetek belső erejét jelzik - terén tapasztalható ez 

a folyamat. 

Ahhoz azonban, hogy erről bármit mondhassunk, először szükséges megvizsgálni, hogy miként alakult a civil 

szervezetekre leadott szavazatok aránya általában a három választáson. Jól látható, hogy - a jelöltek számának 

növekedésének ellenére - a szavazatarány fokozatosan csökkent, sőt a 2002-es választáson ez a jelenség már-

már drasztikusnak nevezhető. 

 

Szervezetekre lebontva ezt a folyamatot észrevehető, hogy a Somogyért Egyesület és a Nyugdíjasok Egyesülete 

tekintetében érvényesül a globális trend, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének szavazataránya azonban 

1998-ban növekedést mutat. E jelenség mögött több ok is lehetséges. Egyrészt az 1998-as választáson ez a 

szervezet volt az egyetlen, amely jelöltjeinek a száma emelkedett. Másrészt az 1998-as választási időszakban a 

nagycsaládok szociális kérdései - a Bokros-csomag választási tematizációja miatt fontos kérdésként jelentek 

meg. Ez előnyt jelenthetett e szervezet jelöltjeinek. 
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A civil szerveztek közötti erőviszonyok tisztább feltérképezéséhez szükséges megvizsgálni azt is, hogy az egyes 

szervezetek milyen arányban részesülnek a civil szektorra leadott szavazatokból. Az előző ábra alapján már 

valószínűsíteni lehet, hogy a Somogyért Egyesület egyértelmű dominanciája jelenik meg mindhárom 

választáson. Ezt a feltételezést megerősíti a következő grafikon is. A Somogyért Egyesület mindhárom 

választáson a civil szavazatoknak majdnem kétharmadát tudta megszerezni, és ebben a körben még akkor is 

növelni tudta szavazói bázisát, amikor a civil szavazatok globális száma csökkent, és a pártjelöltek 

szavazataránya növekedett. A Nagycsaládosok Egyesülete is erősítette szavazói bázisát az évek során, azonban 

ennek ellenére sem tudta utolérni az előbb említett szervezetet. A Nyugdíjasok Egyesületének adatai pedig - 

összhangban az eddig feltártakkal - ebben a tekintetben is folyamatos és 2002-ben felgyorsuló sorvadásról 

számolnak be. 

 

A választáson elért eredmények alapján mindhárom ciklusban jutott be civil szereplő a közgyűlésbe. Ezt 

azonban - egy kivételtől eltekintve - csak kompenzációs listán keresztül tudták elérni. Érdemes azonban kitérni 

erre a kivételre. 
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1994-ben a 4. egyéni választókerületben a Somogyért Egyesület színeiben Bank Tiborné szerezte meg a 

választókerületi mandátumot. Ezt az eredményt azonban nem tulajdoníthatjuk egyértelműen a szervezetnek. 

Ennek oka az, hogy az elkövetkező két választáson ebben a körzetben már egy független jelölt szerezte meg a 

szavazattöbbséget. 2002-ben ráadásul ő volt az egyetlen olyan egyéni körzetben induló jelölt, aki nem a Fidesz-

MPP-t képviselte. Ez a jelölt pedig nem más mint Bank Tiborné. Ezért valószínűsíthető, hogy ebben az esetben 

azzal a választói attitűddel találkozhatunk, amelyet gyakran idéznek az önkormányzati választásokkal 

kapcsolatban, miszerint a személyiség nagyobb jelentőséggel bír, mint a szervezeti hovatartozás. 

Az adatokból jól látható, hogy a civilek szempontjából a legjobb önkormányzati ciklus az 1998 és 2002 közötti 

volt. Ekkor tudott a legtöbb civil képviselő bejutni a közgyűlésbe, képviselve ezzel minden jelöltállító 

szervezetet. A Somogyért Egyesület túlsúlya ebben a tekintetben is felfedezhető, hiszen ez az egyetlen 

szervezet, amely mindhárom ciklusban jelen tudott lenni, és képviselőik száma is viszonylag állandónak 

tekinthető. 

 

3.2. Civil szervezetek megjelenése Kaposvár önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatában 

Kaposvár város önkormányzatának SZMSZ-ében is fel lehet fedezni azoknak a jegyeknek a többségét, amelyet 

a kutatók az országban találtak a hasonló típusú településeken. A Közgyűlés ülésére meghívottak listáján a 

szabályzat nem említi konkrétan a civil szervezeteket, de egy lehetőséget biztos számukra a megjelenésre akkor, 

amikor úgy fogalmaz: ,,az ülésre meg kell hívni a közgyűlés tagjai mellett … (azokat) … akiknek a jelenléte a 

napirendi pont alapos és körültekintő megtárgyalásához elengedhetetlenül szükséges.” 3 . Az SZMSZ a civil 

szervezeteket a későbbiekben sem említi konkrétan. A napirendi pont előterjesztése esetén is csak annyit állapít 

meg, hogy ,,előterjesztője lehet a Közgyűlés által felkért szervezet vezetője”. 4 Ebben az esetben is akárcsak az 

előbbiben nincs konkrétan kimondva, hogy ezeket a lehetőségeket civil szervezeteknek biztosítják, de az esély 

megvan rá, hogy ilyen szervezet is megjelenhet. Az előterjesztés vitájánál is csak, mint ,,a tanácskozási joggal 

meghívottak” 5 kérdezhetnek esetleg a nonprofit szereplők. Hasonló szabályozással találkozhatunk akkor is, 

amikor a megyei jogú város a zárt ülések anyagainak kezelését szabályozza. Itt is szerepel egy hasonló kitétel: 

                                                           
3 Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21. § 2. bekezdés g/ pont Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

4/1997./I.21./ önkormányzati rendelete 
4 Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 22. § 3. bekezdés g/ pont Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

4/1997./I.21./ önkormányzati rendelete 
5 Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 23. § 1. bekezdés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
4/1997./I.21./ önkormányzati rendelete 
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,,A zárt ülés anyagát kizárólag a … polgármester döntése szerint az előterjesztés tárgyalására meghívottaknak 

… lehet átadni.” 6 

Az önkormányzati rendelet alkotása esetében is érvényesül az országos trend. Ezen a téren a kaposvári 

szabályzat egyáltalán nem említi a civil szektor szereplőit. A civilek egyetlen lehetősége a rendelkezések 

befolyásolása az az érdemi vita előtti közmeghallgatás. A közmeghallgatás olyan lakossági önkormányzati 

fórum, amelynek tartását törvény írja elő, ennek célja a helyi hatalomgyakorlás demokratizmusának biztosítása. 

A közmeghallgatás gyakoriságról a szabályozás csak annyi irányelvet ad, hogy legalább évente egyszer kötelező 

megtartani ezt a fórumot. A törvényhozó ezen keresztül biztosít jogot a lakosságnak, hogy kérdéseit, javaslatait 

közvetlenül terjeszthesse a képviselő testület elé, saját jogán intézhesse közügyeit, formálva a helyi társadalom 

életét. Ezen túl azonban a törvény nem szabályozza részleteiben ezt a fórumot és ezt Kaposváron az SZMSZ 

sem teszi meg. Ebből látható, hogy a rendeletalkotás terén is csupán a minden állampolgárnak kijáró jogokon 

keresztül jelenhetnek meg a civil szervezetek. 

A kapcsolattartás a civil szervezetekkel szintén hiányosan van jelen a kaposvári önkormányzat alapszabályában. 

Egyik önkormányzati szereplőnél sem jelenik meg külön feladatként az általános kapcsolattartás. A 

polgármester feladatainak felsorolásában megtalálható a kapcsolattartás a helyi pártok vezetőivel, ez azonban a 

civil szervezetekre nem terjed ki. Abból a szempontból is érdekes e szabályozás hiánya, hogy - a város 

jegyzőjének elmondása alapján - az 1990-es évek eleje óta létezik az önkormányzatnál civil referens. Ezen 

tisztségviselőt az SZMSZ sehol nem említi. Egyedül a népjóléti bizottság feladatainak sorában jelenik meg ez a 

feladatkör, akkor amikor a szabályozás így rendelkezik: ,,kapcsolatot tart az egészségügyi intézményekkel, 

valamint a szociális gondoskodás területén működő társadalmi és egyházi, alapítványi és egyéb karitatív 

szervezetekkel” 7 . 

Konkrét említése a nonprofit szektornak az önkormányzat együttműködéseinek szabályozásánál 8jelenik meg. A 

Közgyűlés a feladatai ellátásának hatékonysága érdekében törekszik ezekre az együttműködésekre. Ezen 

kapcsolatok résztvevőinek körét konkrétan nevesíti. A Városi Érdekegyeztető Fórum tagjai: a Kereskedelmi és 

Iparkamara és az Agrárkamara képviselői. A kamarák képviselői a Közgyűlésen és a bizottsági ülésen is 

jelenlehetnek tanácskozási joggal. Szintén egy szakmai kamara kap tanácskozási jogot a Jogi, Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság ülésein, ez pedig a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara. 

3.3. A civil szervezetek az önkormányzat szakbizottságaiban 

A kaposvári önkormányzat bizottságainak összetétele a rendszerváltás óta nem változott jelentősen. 1990 óta a 

Jogi és Ügyrendi Bizottság elnevezése bővült ki, illetve 2002-ben létrehozták az Európai Uniós és Nemzetközi 

Kapcsolatok Bizottságát. 

1990-ben az önkormányzati képviselők között sem volt civil szervezetből érkező képviselő, és a bizottságok 

külső tagjainak körében sem jelent meg ezen szervezettípusnak a delegáltja. Az 1994 és 1998 közötti 

időszakban - amikor a bizottságok száma nem emelkedett - a bizottsági tagok száma minimális mértékben 

emelkedett. Ez azonban a civil szervezeteket nem érintette, hiszen delegáltjaik ugyanolyan számban voltak jelen 

1998 és 2002 között, mint az azt megelőző ciklusban. Ezen időszakokban a belső civil tagok megoszlása a 

bizottságokban leképezte a közgyűlésen belüli erőviszonyaikat, vagyis a Somogyért Egyesület dominanciája 

volt a jellemző. 

A bizottsági tagok száma jelentősen 2002 után növekedett meg, ezzel párhuzamosan növekedett a civil jelenlét 

is. Azonban egy érdekes jelenség következett be, mivel az önkormányzati választásokon a Fidesz-MPP 

dominanciája érvényesült és csak két Somogyért Egyesület képviselő volt a közgyűlésben, ezért a belső tagok 

aránya lecsökkent. A külső tagok között azonban megnövekedett képviseletük. A Somogyért Egyesület a 

képviselő tagok esetében továbbra is erejének megfelelően volt jelen, sőt a Városfejlesztési, Környezetvédelmi 

és Műszaki Bizottság egyetlen civil tagja is soraikból került ki. 

Az első két ciklusban (1994-1998, 1998-2002) a külső bizottsági tagok száma rendkívül alacsony volt. A három 

ilyen résztvevőből csak kettő volt, aki az adott területhez köthető szervezet soraiból érkezett. A Jogi és Ügyrendi 

Bizottságban tevékenykedő Dr. Csillag Gusztáv jogi végzettsége miatt került be a bizottságba, civil szervezeti 

tagsága nem ehhez a területhez köthető. 

                                                           
6 Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 30. § 1. bekezdés e/ pont Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
4/1997./I.21./ önkormányzati rendelete 
7 Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5. sz. melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

4/1997./I.21./ önkormányzati rendelete 
8Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 73. § 
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A 2002-ben kezdődő ciklusban több mint háromszorosára növekedett. A Pénzügyi Bizottságban az adott 

szakterülethez köthető szervezet tagjaival bővült az addigi létszám. A legnagyobb növekedés a 

Sportbizottságban volt megfigyelhető. 2002-ig ugyanis egyetlen sporthoz, illetve szabadidős szervezethez 

köthető tagja nem volt a bizottságnak. A negyedik választás után a megalakuló önkormányzatban azonban már 

három civil szakértő volt jelen. Ráadásul mindhárman az adott területhez köthető tevékenységet végeznek. Dér 

Tamás a Zöldpont Szabadidős Egyesület elnöke, Győri László a Kaposvári Rákóczi FC szakosztálytitkára és 

alelnöke, dr. Hafner József pedig a Lovasakadémia Sportegyesület elnöke. 

A többi esetben a civil szervezeti tagság - a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság kivételével - 

ugyan megegyezik az adott szakterülettel, de nem biztos, hogy ez lehetett az egyetlen szempontja a 

kiválasztásnak. Példaként említhető az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság, amelynek egyik szakértő 

tagja Varga Róbert - aki 1994 óta külső tagja a bizottságnak - a Magyar Könyvtárosok Egyesületének országos 

elnökségi tagja, de valószínűsíthető, hogy önkormányzati szerepvállalása esetében nagyobb a jelentősége annak, 

hogy 1993 óta a Somogy Megyei Könyvtár igazgatója. 
 

Bizottság Képviselő 

tagok száma 
Képviselő 

civil tagok 

száma 

Külső tagok 

száma 
Külső civil 

tagok száma 
Tagok száma 

összesen 
Civil tagok 

száma összesen 

1994 

Jogi és 

Ügyrendi 

Bizottság 

5 0 5 1 10 1 

Népjóléti 

Bizottság 
8 2 7 0 15 2 

Oktatási, 

Tudományos 

és Kulturális 

Bizottság 

6 1 7 1 13 2 

Pénzügyi 

Bizottság 
6 2 5 0 11 2 

Sportbizottság 7 1 4 1 11 2 

Vagyongazdál

kodási és 

Gazdasági 

Bizottság 

9 2 6 0 15 2 

Városfejleszté

si, 

Környezetvéd

elmi és 

Műszaki 

Bizottság 

9 1 7 0 16 1 

Összesen 50 9 41 3 91 12 

1998 

Jogi és 

Ügyrendi 

Bizottság 

6 0 5 1 11 1 

Népjóléti 

Bizottság 
7 1 6 0 13 1 

Oktatási, 

Tudományos 

és Kulturális 

Bizottság 

7 2 6 1 13 3 

Pénzügyi 

Bizottság 
7 2 6 1 13 3 

Sportbizottság 7 2 6 0 13 2 
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Vagyongazdál

kodási és 

Gazdasági 

Bizottság 

8 2 7 0 15 2 

Városfejleszté

si, 

Környezetvéd

elmi és 

Műszaki 

Bizottság 

8 0 7 0 15 0 

Összesen 50 9 43 3 93 12 

2002 

Jogi és 

Ügyrendi 

Bizottság 

5 0 4 1 9 1 

Népjóléti 

Bizottság 
8 0 7 1 15 1 

Oktatási, 

Tudományos 

és Kulturális 

Bizottság 

10 1 9 2 19 3 

Pénzügyi 

Bizottság 
8 1 7 2 15 3 

Sportbizottság 7 1 6 3 13 4 

Vagyongazdál

kodási és 

Gazdasági 

Bizottság 

8 1 7 0 15 1 

Városfejleszté

si, 

Környezetvéd

elmi és 

Műszaki 

Bizottság 

7 0 6 1 13 1 

Európai Uniós 

és Nemzetközi 

Kapcsolatok 

Bizottsága 

7 0 6 0 13 0 

Összesen 60 4 52 10 112 14 

4. A Somogyért Egyesület - a kaposvári civil szektor 
unikuma 

A tanulmány során többször tapasztalhattuk, hogy a somogyi megyeszékhely civil szektorának bemutatása során 

megkerülhetetlen szereplő a dr. Gyenesei István által alapított és vezetett Somogyért Egyesület. Ezért érdemes 

részletesebben megvizsgálni ennek a szervezetnek a történetét és tevékenységét. 

Az egyesület 1994. májusában alakult. Az alapításkor a szervezet tevékenységének célja az volt, hogy 

találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsen a Somogy megyében működő civil szerveződések és a 

velük együttműködő, őket támogató, segítő magánszemélyek, intézmények, önkormányzati képviselők számára. 

A fő törekvés tehát az, hogy a civil szféra nagyobb szerephez jusson a helyi közéletben. 

A szervezet képviselői már 1994-ben bejelentették, hogy részt kívánnak venni a helyi politikai életben. Így már 

az 1994-es önkormányzati választáson részt vettek. A nyilvánosság számára ezt a lépést úgy propagálták, hogy 

erre azért van szükség, hogy hangját még jobban hallathassa a választóknak az a része is, amelyik nem kötődik 
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politikai párthoz. Lehetőséget szerettek volna adni a közéletiséget települési és megyei önkormányzatokban is 

vállaló személyeknek, civilszervezeteknek, kisközösségeknek, hogy szervezett keretek között 

bekapcsolódhassanak az önkormányzati választásokba. 

Vélekedésük szerint ugyanis a települési és megyei önkormányzatokban közel sincs szükség a pártok olyan 

mértékű megjelenésére, mint a parlamentben. A pártokhoz való kötődés helyett az egyesületben fontosabb a 

személyiség súlya, felkészültsége, eddig végzett munkája. 

Az 1994-es választásokon a 10 ezer lélekszám alatti településeken egy-egy polgármester jelöltet támogattak. A 

nagyobb falvakban és városokban már a fő szervezet létrehozása után önálló egyesületek alakultak, amelyek 

felvéve településük nevét. Ezek a szervezetek önállóan polgármester-jelöltet és képviselőjelölteket, illetve 

kompenzációs listát állítottak. Ezen a ponton már láthatóvá válik a szervezet személyi kapcsolati hálójának 

egyik sajátossága. Ezen támogatott, illetve valamely Somogyért tagszervezet által támogatott polgármesterek 

többségének volt egy közös vonása: a rendszerváltás előtt mindegyikük vagy tanácselnök volt, vagy valamilyen 

szintű tanácsi, illetve pártfunkciót töltött be. Kiragadott példája lehet ennek a jelenségnek Tab illetve 

Lengyeltóti vezetője. Tabon Farkas István - aki a rendszerváltás előtt az akkor még község tanácselnöke volt - a 

2002-es választásokig vezette a közben várossá alakult települést. Farkas 1994-től a Somogyért Egyesület 

színeiben politizált. Lengyeltótiban Papszt Lajos ugyanilyen pályafutással rendelkezik. Papszt a Somogyért 

színeiben nemcsak polgármesteri tisztséget, hanem a Somogy megyei közgyűlésben képviselői posztot is betölt. 

Valószínűsíthető, hogy ezen helyzet kialakulásában jelentős szerepet játszott a Somogyért Egyesület 

legismertebb alakjának és vezetőjének életútja. Hiszen az évtizedek során kialakult kapcsolatrendszerek a 

közéletben, ha nem is mindig nyíltan, illetve felvállaltan, de fontos szerepet játszanak. 

Gyenesei diplomáit a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen és az ELTE politológiai szakán szerezte. 1973 és 

1977 között a KISZ Megyei Bizottságának titkára volt, majd 1984-ig a KISZ Központi Bizottságának 

osztályvezetője. 1985-ben 37 évesen az ország legfiatalabb tanácselnökeként a Somogy megyei tanácsot vezeti. 

A rendszerváltás sem rendíti meg pozícióját, hiszen 1990-től a Somogy Megyei Önkor mányzat elnöke lett. Az 

1994-es önkormányzati választásokon azonban elveszíti ezt a pozíciót, csak képviselői mandátumot szerez. Az 

ezután következő négy évet a Hátszél Tanácsadó Iroda tulajdonosaként az üzleti szektorban tölti. 1998. márc.1-

jén a Földhitel és Jelzálog Bank Rt. dél-dunántúli igazgatója lesz. Erről a pozíciójáról azonban még ugyanazon 

év októberének végén lemond, mivel a Somogyért Egyesület választási sikere révén ismét visszatér a megye 

élére. 1998. november 1-jétől tehát a Somogy Megyei Önkormányzat elnöke. Gyenesei az ország egyetlen 

megyei elnöke ekkor, aki nem párt, hanem civil szervezet jelöltjeként került a funkcióba. 

Ezen tevékenységén kívül széles körben vállalt társadalmi megbízásokat is. A Németh- kormány idején, Németh 

Miklós miniszterelnök tanácsadó kabinetjének volt tagja 2 évig. Majd hasonló feladatot látott el Göncz Árpád 

köztársasági elnök mellett is. Tapasztalatai okán az Önkormányzati Törvényt Előkészítő Bizottságba is bekerült. 

A Somogy Megyei Önkormányzat elnökeként a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének társelnöke is 

volt 4 évig. Az Alpok-Adria Nemzetközi Regionális Munkaközösség munkájában két évig, mint elnök vett 

részt. 1988 óta a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja is, 2000 óta pedig a szervezet alelnöke. 

A 2001-es év fordulópontot jelentett a Somogyért Egyesület életében, hiszen innentől kezdve az 1994-ben 

megfogalmazott célokat országos szintre is sikerült vezetőinek kiterjeszteni. Ekkor jött létre - szintén Gyenesei 

István vezetésével - a Harmadik Oldal Magyarországért Egyesület. Az új szervezet céljainak jellegében 

rendkívül hasonlít a Somogyért Egyesületre, a keret amiben gondolkodik azonban valamivel szélesebb, hiszen 

itt már nemcsak a helyi, önkormányzati politika befolyásolása a cél, hanem az országos nagy politikába való 

beleszólás. Azt fogalmazták meg ugyanis az alapítók, hogy a képviseleti demokráciánknak nélkülözhetetlen 

része a harmadik oldal a pártoktól független közéleti emberek, politikusok és az általuk képviselt közakarat 

jelenléte a magyar országgyűlésben. Ez az új alternatíva megmozdítja a passzivitásba kényszerített választókat, s 

ezzel jelentős társadalmi igényt elégít ki. A cél, hogy a parlamenten belül kialakuljon az önkormányzati érdekek 

érvényesítésének kerete, beépüljön a civil kontroll. A konkrét politikai célokon kívül társadalmi elgondolások is 

felmerültek, ilyenek: a hiányos politikai kultúra és az össztársadalmi igazságosság feltételeinek javítása és a 

politikai ,,szekértáborok” közötti útkeresés. Alternatívát kívánt a HOM adni azoknak, akik felismerték, hogy a 

kétpólusú politikai rendszer, a kétpárti váltógazdálkodás kikényszerítése a demokratikus intézményekben 

beláthatatlan károkat okoz. 

Tagjainak körét a szervezet úgy határozza meg, hogy azok a közéletben aktív személyek, önkormányzati 

vezetők és képviselők, civil szervezetek vezetői és aktív tagjai, országosan ismert és elismert szakemberek, akik 
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nem kötődnek klasszikus, jellemzően kirekesztő ideológia mentén szervezett politikai pártokhoz. Továbbá a 

harmadik oldal létrejötte és megerősödése lehetőséget nyit mindazoknak, akik hisznek a tisztességes versenyben 

és saját teljesítményükben, továbbá a társadalom igazságérzetét jobban kielégítő törvényi szabályozásban. 

Lehetővé teszi, hogy a konzervatív és szocialista ideológia mentén elkülönülni látszó Magyarország megtalálja 

jobbik énjét. Az ideológiamentes, kizárólag az élet minőségének javításában érdekelt harmadik oldal a politikum 

és a társadalom közötti folyamatos párbeszéd fóruma kell, hogy legyen. 

A HOM azonban civil szervezetként jött létre, és ezt a státuszt nem is változtatták meg azóta. Az országgyűlési 

választásokon való indulást másképp oldották meg. Ennek az eredménye lett a Centrum Párt. A Centrum 

megalakulásától fogva elsősorban a társadalom, az ország érdekét hirdetve politizál. Megnyilvánulásaik szerint 

ezeket a szempontokat minden esetben a pártérdek elé helyezik. Érvényre juttatva ezzel az ember, a választó, a 

közösség érdekét. Ezért a párt nem kívánt részese lenni a pártpolitikai acsarkodásnak. Úgy gondolkodtak az 

alapítók, hogy a párt születésétől fogva középen áll, legmesszebb a szél sőségektől, legközelebb a választókhoz. 

A közéletben szerintük szükséges egy olyan politikai megközelítés, amely elsősorban a szakmai szempontokra 

koncentrál, kerüli a felelőtlen, populista, demagóg, az önös- és pártérdekeket kiszolgáló, a hazai közélet és a 

nemzetközi megítélés szempontjából egyaránt káros politikát. Véleményük szerint a magas színvonalú, 

tisztességes politizáláshoz nincs szükség ideológiákra. Ezekre a politikusoknak van szükségük, nem az 

embereknek. Ezeknél sokkal fontosabbnak tartják a személyes meggyőződésből fakadó tisztességet, segítő 

szándékot, az emberek szolgálatának szándékát, amely szilárd szakmai ismeretekkel kiegészülve lehet csak 

hiteles. 

Ilyen politikai elképzelésre 2002 tavaszán úgy tűnt tényleg valós igény mutatkozott, hiszen a párt megalakulása 

után 3 hónappal, a 2002-es parlamenti választásokon, majd 4%-os támogatással szerepelt. Bár ez kevés volt a 

bejutási küszöb átlépéséhez és egyéni választókerületben sem tudtak mandátumot szerezni, de az eredmény 

mindenképpen kifejezi azt, hogy az igény amit megfogalmaztak valós társadalmi igényeken alapul. 

A politikatudomány egyik régi kérdése az, hogy vajon a személyiségek alakítják a politika folyamát, vagy ők is 

csak sodródnak az eseményekkel. Ezt a kérdést ebben az esetben is szükségesnek látszik feltenni. Vajon 

Gyenesei István politikai tevékenysége alakította-e ki azokat a helyzeteket, amelyekben mindig meg tudta 

szerezni a vezető, befolyásos pozíciót vagy csak ismeretei és tehetsége által sikerült kihasználnia az aktuális 

folyamatokat. 

Az egzakt válasz ebben a kérdésben lehetetlen. Valószínűleg a választópolgárok tudatában sincs elkülönülve ez 

a két dolog. Az egyik előző fejezetben láthattuk ugyanis, hogy a kérdőív azon kérdésére, hogy ki számít 

befolyásos embernek, illetve intézménynek, a válaszok lényegileg átfedték egymást. Gyenesei István 

tevékenységére révén valószínűleg személye, hivatala, illetve somogyértos, HOM-os és centrumos megjelenése 

összeolvad az emberek tudatában. 
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5. fejezet - Kaposvár közoktatása 

Schmidt Andrea 

,,A közoktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel. A közoktatási 

intézmény az alapító, illetőleg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján 

gondoskodik feladatainak ellátásáról. A közoktatási intézmények fenntartási és működési költségeit az évente 

összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetésben kell előirányozni.” 1 

1. Önkormányzatok és a közoktatás finanszírozása 

Az elemzés az önkormányzat és az oktatásügy kapcsolatát vizsgálja Kaposváron. Az önkormányzat és a 

közoktatás kapcsolatának vizsgálatával választ keresünk a kérdésre, az önkormányzat hogyan tudja kezelni azt 

az ellentmondást, amely a magyarországi demográfiai mutatók alakulása, azaz az egyre kevesebb születésszám, 

egyre kevesebb beiskolázásra kerülő gyermek, illetve a több éve kezdődő, az oktatásban lezajló 

reformfolyamatok között húzódik. Az Oktatási Minisztérium által megfogalmazott reformok az oktatás 

hatékonyságára, a nagyobb szabadságra, ugyanakkor a minőségbiztosítás fontosságára helyezik a hangsúlyt, a 

kormányzat igen jelentős, mintegy 50%-os béremelést hajtott végre a közoktatásban dolgozók körében 

miközben ezek, tehát a minőségi feltételek javításának és a béremelésnek fedezetet nem, vagy csak részben 

biztosított az önkormányzatok számára. További megoldandó problémát jelentett az önkormányzatok, így 

Kaposvár számára a tanköteles kor ,,kitolása” 18 éves korig. Alaposan átrendezte az oktatási intézmények 

feladatkörét az a tény is, hogy egyre több egyházi és magán oktatási intézmény végez oktatási tevékenységet, a 

hagyományos 8+4 évfolyamos oktatási rendszer privilégiuma is már a múlté, a középfokú oktatási intézmények 

sorra vezettek be 6 és 8 évfolyamos oktatási rendet, amely az általános iskolák szerepvállalását kérdőjelezte 

meg. A társadalmi szegregáció következtében egyes leszakadó peremterületeken az oktatási intézmények 

szociális feladatokat is kénytelenek ellátni. A decentralizált irányítás és feladatmegosztás következtében az 

iskolák szabadabban gazdálkodhatnak juttatásaikkal, az iskolák és az óvodák is maguk határozhatják meg 

oktatási, nevelési programjaikat. 

Az önkormányzatok éves költségvetésében az oktatási intézmények finanszírozása a legnagyobb költségvetési 

tétel. Az önkormányzatok éves kiadásaiknak igen jelentős részét, mintegy 45-50%-át költik oktatási célt 

szolgáló intézmények, óvodák, általános és középiskolák épületeinek, berendezéseinek működtetésére, 

ugyanakkor az önkormányzat által fizetett álláshelyek többsége szintén oktatási intézményekhez kötődik. Az 

oktatás helyzetét alapvetően meghatározza az egyes korosztályok száma, összetétele. Az önkormányzatok és az 

iskolák között az oktatásfinanszírozás alapja a feladatfinanszírozás, az erőforrások az iskolák közti elosztása 

pedig a tanulólétszám és a feladatok alapján történik. A korosztályok létszámának ingadozása, miután a 

kapacitások nem követik olyan gyorsan a változásokat, gyakran drámai módon hat az adott korosztály 

továbbtanulási esélyeire, az oktatás bizonyos hatékonysági mutatóinak alakulására, vagy akár az iskolák tanulói 

összetételére. Magyarországon az elmúlt években a korcsoportok létszáma különösen gyorsan változott. Míg a 

hatvanas években viszonylag kevés gyermek született, a hetvenes években megjelentek a nagy létszámú 

korosztályok. A demográfiai csúcs tanulói már kikerültek a közoktatásból, az elmúlt tíz-tizenöt évben az 

általános iskolákban, 1993 óta pedig már a középfokú oktatásban is egyre kisebb létszámú korosztályok vettek 

részt. Az előrejelzések a kilencvenes évek közepére már a születésszám növekedését jósolták, elsősorban a 

hetvenes évek korosztályának szülőképes korba kerülése következtében, ez a növekedés azonban egyelőre 

elmarad, sőt a születésszám tovább csökken. Az előrejelzések arra engednek következtetni, hogy minden 

korcsoportban további csökkenés várható, ami bizonyos korlátokat állíthat mind a középiskola, mind pedig a 

felsőoktatás expanziója elé. 

Az iskolai korosztályok létszáma 2000 és 2006 között (ezer fő) 
 

év 6+9 év 10-13 év 14-17 év  

2000 487 489 497  

2002 450 489 494  

2004 417 478 488  

                                                           
1 Közoktatási törvény, 38§, 1. bekezdés 
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2006 396 449 489   

Forrás: Jelentés a magyar közoktatásról 2000 (Országos Közoktatási Intézet) 

A magyar közoktatás pénzügyi szabályozásának alapelve az 1990-ben elfogadott önkormányzati törvényből 

fakad. Ez az alap- és középfokú oktatás biztosítását a helyi önkormányzatok kötelező feladatává tette, fenntartva 

az állam felelősségét. A feladat ellátásának pénzügyi garanciáit az állami támogatás és az önkormányzati 

gazdaság biztosítják. Ezt a tanulók által igénybevett szolgáltatások díjával, illetve egyéb saját intézményi 

bevételekkel lehet kiegészíteni. Állami támogatásokból az oktatás két formában részesülhet; egyfelől az 

úgynevezett normatív támogatások alanyi jogon megilletik a közoktatási feladatokat ellátó önkormányzatokat, 

míg a céltámogatások pályázat útján nyerhetők el. A normatív támogatások általában létszámfüggők, vagyis az 

oktatott tanulók száma alapján illeti meg a fenntartókat. Az intézmények és a központi költségvetés között 

közvetlen pénzügyi kapcsolat nincs, a fenntartó önkormányzatok közoktatásra fordított kiadásai jelentős 

mértékben meghaladják a központi költségvetésből kapott támogatások összegét. A központi támogatások az 

önkormányzatok ágazati ráfordításának 50-70%-át fedezik országos átlagban. Az iskolafenntartók intézményeik 

költségvetését szabadon állapíthatják meg azzal a megkötéssel, hogy a költségvetésnek biztosítania kell a 

törvényben meghatározott feladatellátást. A feladat akkor tekinthető ellátottnak, ha az intézménynek 

rendelkezésre áll a minimális órakeret teljesítéséhez a pénzügyi fedezet, és biztosítani tudja a tanulóknak azokat 

a szolgáltatásokat, amelyek igénybevételére ingyenesen jogosultak. 

2. Kaposvár oktatási intézményeinek helyzete az 
ezredfordulón 

Ha a magyarországi átlagot vesszük figyelembe az önkormányzatok oktatás javára fordított kiadásainak 

vizsgálatánál, Kaposvár példája nem tér el az átlagtól jelentős mértékben. Kaposvár önkormányzatának 2002-es, 

mintegy 14,6 milliárd forintot felölelő költségvetési előirányzatában kiemelkedően magas hányadot képvisel az 

oktatás fejezet, mely egyebek mellett az önkormányzat által működtetett intézményeket, óvodákat, általános és 

középiskolákat, ezen belül gimnáziumokat, szakközépiskolákat és egyéb, középfokú oktatást végző 

szakiskolákat, valamint középiskolai diákotthonokat és azok személyi állományát foglalja magába, mintegy 

2400 főt. Kaposváron az önkormányzati intézmények mellett az egyházak, így a katolikus és a református 

egyház is szerepet vállal a város és környék gyermekeinek oktatásában, ugyanakkor a Kaposvári Egyetem is 

működtet gyakorló óvodát, valamint általános iskolát. Ezek fenntartója nem a város önkormányzata, de a város 

és ezen intézmények szoros munkakapcsolatban állnak egymással. Egyházi iskolák esetében az önkormányzat 

segítséget nyújtott a vagyonátadás procedúrájának megkönnyítésében. A szoros együttműködés másik példája 

az a tény, hogy az önkormányzat segítséget nyújtott az egyházi oktatási intézmények kialakításában, 

létesítésben, berendezésük kialakításában. Az országos demográfiai kép Kaposvárra is megfeleltethető, azaz 

évről évre nagyobb gondot jelent a csökkenő gyermekszám és a meglévő oktatási intézmények által felkínált 

helyek, valamint az ott meglévő álláshelyek összhangba hozása. Az önkormányzatok az éves költségvetésüket 

elkészítve minden alkalommal szembesülni kénytelenek a csökkenő támogatással, amely még ha eléri is az 

előző évi nominálértéket, az éves inflációt általában nem haladja meg, sőt, még csak nem is követi. 

A csökkenő gyermekszámon Kaposváron tehát osztozni kényszerül az önkormányzat, az egyház, valamint az 

egyetem, illetve középiskolák esetében alapítványi finanszírozású is létezik. A kedvezőtlen képen az évről évre 

emelkedő létszámú ,,bejáró” tanulók javítanak, így összességében jelentős csökkenés egyelőre nem figyelhető 

meg a tanulói létszámban. Többek közt ennek köszönhető, hogy a másutt (például Pécsett, vagy Budapesten) oly 

jellemző iskolabezárások Kaposvárt viszonylag megkímélték, összesen csak egy általános iskola bezárására, 

illetve megszüntetésére került sor 1996-ban, ami pedig az óvodákat illeti, ott sem bezárások történtek, hanem 

intézményi összevonások, de mint az a továbbiakban az adatokból kitűnik, az említett intézkedések mellett sem 

tekinthető véglegesen lezárt kérdésnek az oktatás finanszírozása. Az oktatási intézményeket érintő kérdésekben 

az önkormányzat a fenti intézményfenntartók véleményét is meghallgatja, az intézmények képviselői jelen 

vannak, meghívást kapnak az oktatási rendszer és intézményrendszer kérdéseit illető bizottsági üléseken. 

Önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények létszámmegoszlása 
 

Fenntartó Óvoda Általános iskola Középiskola Összesen 

Önkormányzat (1) 2117 5798 7429 15344 

Nem önkormányzati 

szervezeti (2) 
165 1066 1264 2495 
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Forrás: Kaposvár 1998 – 2002 (Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata) 

Az intézmények fenntartásához tartozó kérdés az ott dolgozók bérezésének problémája. A kormány 2002 őszén 

jelentős, mintegy 50%-os béremelést határozott el az oktatási intézmények dolgozóinak körében, meghatározva 

egyszersmind a diplomás minimálbér összegét. Az önkormányzat adataiból kiderül, hogy az idézett béremelés 

nehézségekbe ütközött, ugyanis megfelelő ellentételezés hiányában az önkormányzatnak kellett kigazdálkodnia 

a szükséges többletforrásokat. A helyi önkormányzatok részére biztosított mindenkori érvényes normatív 

költségvetési hozzájárulások összege ugyanis nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző második évben a 

helyi önkormányzatok által a közoktatásra fordított – felhalmozási és tőke jellegű kiadások nélküli – teljes 

kiadások 90%-a, de egy ilyen nagy horderejű béremelés biztosítása az önkormányzatok zöménél komoly 

fejtörést okozott a költségvetés megállapításánál. 2003-ban például összességében mintegy 0,5 Mrd forintnyira 

rúgott az az összeg, amelyet az önkormányzatnak kellett ellentételeznie, azaz az előző évi költségvetésének 

mintegy 3%-a. További nehézséget okozott a 2002-es és 2003-as év kiadásainak tervezésekor az a tény, hogy az 

önkormányzatnak juttatott források esetében az éves inflációt nem vették figyelembe a költségek és kiadások 

tervezésénél. Az önkormányzat így jelentős összegű saját forrást volt kénytelen a közalkalmazotti bérekre és az 

intézmények fenntartásra fordítani. 

2003-ra kevés támogatási forráshoz tudott a város hozzájutni, a működési hiány legfőbb oka pedig ismételten az 

50%-os béremelésben keresendő. Az önkormányzat intézményfenntartói szerepe is csorbát szenved annak 

következtében, hogy a város a módosított személyi jövedelemadó törvény értelmében mintegy 100 millió 

forinttal kevesebbet kapott a központi költségvetésből, az állami támogatások elégtelen volta további gondok elé 

állította az önkormányzatot. Nem, vagy csak csökkentett mértékben állt rendelkezésre az az összeg, amelyet a 

város dologi kiadásokra, illetve a személyi juttatások bővítésére fordíthat. További megoldhatatlan probléma elé 

állítja az önkormányzatot az az inkonzisztencia, amely az ágazati törvény, illetve a törvény végrehajtásához 

szükséges pénzügyi szabályozás között húzódik. A főjegyzővel készült interjú során az alábbi, plusz források 

juttatásával nem kezelt problémák kerültek említésre: az új közoktatási törvény olyan létszámbővítést ír elő, 

melynek nincs meg a pénzügyi fedezete, így például az iskoláknak alkalmazniuk kell(ene) szabadidő szervezőt, 

akinek a feladatkörhöz, annak betöltéséhez társított bérének fedezete nem áll rendelkezésre az önkormányzatnál. 

A munkakörhöz ráadásul kötelező óraszám keret sem tartozik, ezért e munkaköröket nehéz beépíteni az iskolai 

oktatói állományba. Külön kezelendő gazdasági és bizonyos mértékben munkaügyi, valamint szakmai 

problémát jelent a kérdés, hogy hogyan lehet maximalizálni a feladatkör betöltéséhez kellő személyzeti 

állományt, illetve hogyan lehet úgy megvalósítani a tanári elbocsátásokat, hogy az ne vezessen 

minőségromláshoz az adott oktatási intézményekben. Az elmúlt évben a leépítések esetében megvizsgálták 

annak lehetőségét, hogy az érintettek döntően a már nyugdíjkorhatárt elértek köréből kerüljenek ki, illetve 

megvizsgálták azt a kérdést, hogy mennyit lehetne megtakarítani a nyugdíjkorhatárt már elértek esetében, ha 

helyüket zömmel a 30-35 éves korosztály tagjaival váltanák fel. Az elmúlt évben összességében 69 fő 

elbocsátására került sor, azonban az érintettekről elmondható, hogy zömmel nem a pedagógusok köréből 

kerültek ki, igyekeztek a technikai és takarító személyzet egy részétől megválni, valamint a fizikai állomány 

körében végeztek egy olyan felmérést, mely azt eredményezte, hogy mintegy 100 főre tehető az a létszám, 

amely lényegében indokolatlanul van alkalmazásban. Kellő racionalizálással e létszám feladatköre felosztható a 

többiek körében is, így szükségtelenné válik ekkora plusz létszám alkalmazása, melynek eredményeként az 

önkormányzat jelentős bértömeget takaríthat meg. Az ilyen jellegű létszámcsökkentésre Pécsett a kilencvenes 

években került sor, amikor jelentősen lecsökkentették az óvodák és az oktatási intézmények nem oktatást végző 

dolgozói állományát azáltal, hogy az iskolai és óvodai főzőkonyhákat átalakították melegítő konyhákká, az 

egész tevékenység ellátását pedig külső vállalkozókra bízták. 2 

A középfokú oktatás esetében igen szoros az együttműködés a kamarák, az önkormányzatok, valamint az 

iskolák között. Évente készítenek felméréseket arra vonatkozóan, hogy milyen szakképzettségű pályakezdőkre 

van szükség, sőt a kamarákkal együttműködve állapítják meg a következő tanévre a különféle szakok főbb 

irányszámait, milyen jellegű képzettségre van szükség, és milyen keretszámokat kell alkalmazni. A Kapos Tv 

partnerként vesz részt a képzési kérdésekben, hírverést biztosít, egy-egy iparágnak, szakmának 

népszerűsítésében tevékenyen vesz részt. E kérdéskörben további partnerként vesz részt a megyei munkaügyi 

központ is, mint a felnőttképzésért felelős intézmény. 

3. Az önkormányzat által fenntartott oktatási 
intézmények 

                                                           
2 A létszám-kérdés ideiglenesen megoldódni látszott, a feladat-ellátás minőségével kapcsolatban azonban nem kevés kifogás merült fel. 
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3.1. Óvodák 

Az önkormányzat éves költségvetésének tekintélyes részét az általa fenntartott intézmények működési költségei 

teszik ki. A hazai demográfiai helyzetnek az iskolás korosztály létszámának csökkenését, sőt további 

csökkenését jelezte előre, mely Kaposvár tanulói létszámának alakulását is meghatározta. Az óvodai, valamint 

az alapfokú és középfokú oktatási intézmények tanulói létszáma tehát csökkenést mutatott, melynek 

eredményeként az önkormányzatnak intézményi összevonásokkal és tanuló- illetve óvodai csoportok 

összevonásával kellett számolnia. Az óvodás korosztály körében a kilencvenes évek elején egy körülbelül 10%-

os csökkenés kezdődött, amely a képviselő testületet már az 1990/94-es önkormányzati ciklusban arra 

kényszerítette, hogy csökkentse a csoportok számát és az intézményi kereteket módosítsa. Az 1994/98-as 

önkormányzati ciklus még 22 önkormányzati óvodával számolt, négy évvel később ez a szám tovább csökkent 

19-re, míg 2003-ban a 19 intézményen belüli összevonások eredményeként összesen 13 nagyobb egység maradt 

meg. Az intézményi összevonások esetében azt a szabályt próbálták követni, hogy egy-egy egységbe 3x3 

csoport kerüljön. Ennek eredményeként alakult ki a jelenleg is fennálló rendszer. Az önkormányzatok az oktatás 

kérdését illető további feladatai közé tartozik az oktatás színvonalának, minőségének mérése. Az óvodák 

körében 1999. szeptember 1-vel került sor az egyes intézmények egyéni arculatát tükröző óvodai nevelési 

programok bevezetésére. A programok ötvözik a pedagógiai munka alapjául szolgáló ,,Óvodai nevelési országos 

alapprogram”-ban megfogalmazottakat, az etnikai kisebbség, valamint a fogyatékos gyermekek óvodai 

nevelésének irányelveit. Az összes oktatási intézményre, így az óvodákra is megállapítható, hogy az ott tanuló 

gyermeklétszám folyamatos csökkenést mutat. A 2002-ben készült felmérés azt jelzi, hogy 1991 és 2002 közötti 

időszakban az óvodai felvettek száma jelentősen, mintegy 17%-kal, azaz 427 fővel csökkent. Ami az 

intézmények személyi és tárgyi feltételeit illeti, a Kaposvári Egyetemen főiskolai szintű óvónőképzés folyik, 

ehhez az önkormányzat biztosítja a gyakorlóóvoda működtetését, az intézmények állagára intézményenként és 

évente mintegy 20 millió forint körüli összeggel tud az önkormányzat hozzájárulni, továbbá biztosítja az egyes 

intézményi pályázatok esetén az ahhoz szükséges önrészt. Az önkormányzat mellett a katolikus egyház tart még 

fenn óvodát, amelynek vezetőit, képviselőit az önkormányzat partnerként igyekszik bevonni az intézményi 

rendszert érintő tanácskozásokba, biztosítja az intézményt is érintő információkhoz való hozzájutás lehetőségét. 

Az óvodákra fordított kiadások esetében elmondható, hogy az önkormányzat 1998 és 2002 közötti időszakban 

igyekezett a lehetőségeihez mérten az éves inflációt meghaladó mértékű kiadást növelni. A 2003-as 

költségvetési előirányzat óvodák esetében igyekezett a közelgő EU csatlakozáshoz kötődve egyes uniós 

szabványokat a gyakorlatba átültetni. Az óvodákra jutó kiadások egy részét a szokásos állagmegóvás mellett 

például az uniós szabványnak megfelelő játszóterek kialakítására kívánják fordítani. 

3.2. Általános iskolák 

A városban az általános iskolák esetében egy jelentősebb iskolabezárásra került sor, miközben az elmúlt 

években újabb egyházi fenntartású intézmények kezdték meg működésüket. Az 1997/98-as tanévtől megállt az 

általános iskolát kezdő gyermekek körében a drasztikus létszámcsökkenés, melynek mérséklődéséhez 

hozzájárult az a tény is, hogy mintegy 580 főre bővült a környező településekről bejáró diákok száma. Az 

önkormányzat jelenleg (2003-ban) 14 általános iskolát tart fenn, emellett gyakorló általános iskolát működtet a 

Kaposvári Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara, valamint három további nem önkormányzati, köztük két 

egyházi – református, illetve katolikus – fenntartású általános iskola közül választhat a 7-14 éves korosztály. A 

legutóbbi felmérések azt mutatják, hogy e magániskolákat jelentős létszám, a korosztály mintegy 16%-a 

választja, amely további tanulócsoportok összevonását eredményezheti a városban. Az általános iskolák tanári 

állományában nem következett be elbocsátásból adódó létszámcsökkenés, az önkormányzati stratégia lényege 

abban állt, hogy a városban oktató mintegy 260 főnyi, a nyugdíjkorhatárt már betöltő pedagógus fizetésén 

kurtítsanak, esetleg fontolóra vegyék további foglalkoztatásukat. Az intézményeket érintő megszorítások 

eredményeként összesen mintegy 69 fő elbocsátására került sor, többnyire a takarító, illetve gondnoki szférából. 

Az elbocsátást megelőzően sor került az intézményi állomány felmérésére, melynek során megállapításra került, 

hogy mintegy 100 fő alkalmazása (döntően kisegítő, illetve technikai személyzetről van szó) nem teljesen 

indokolt. 

A 2003/4-es tanévet 14 önkormányzati általános iskola 220 osztállyal kezdte, melynek mintegy egynegyedében 

(24,5%-ban) 21 fő alatti a létszám, ugyanakkor jelentős azon osztályok száma, ahol az előírt teljes létszámot, 

azaz 26 főt is meghaladja a tanulói létszám (33%). Az 249/1995. Önkormányzati határozat ugyanakkor lehetővé 

tette, hogy három általános iskola (II. Rákóczi Ferenc, Pécsi Úti, valamint a Kaposfüredi Általános Iskola) 

eltérhet a meghatározott legalacsonyabb létszámtól. A statisztika szerint évről évre csökkenő születéssel kell 

számolni, azonban az általános iskolák esetében a bejáró tanulói létszám növekedése egyelőre ellensúlyozni 

látszik a gyerekszám csökkenését. 
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Általános iskolai tanulók létszáma 
 

Év 1990 1991 1992 1993 1994 1998 1999 2000 2001 

Tanuló 

létszám 
8464 7859 7427 6927 6590 5893 5863 5789 5798 

Forrás: Kaposvár 1990-1994, Kaposvár 1998-2002 (Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata) 

Az önkormányzati általános iskolák tanulói létszáma 1990 és 2002 között 1636-tal csökkent (21,7%), amely 

mintegy négy általános iskola bezárását indokolta volna. Az önkormányzati előterjesztésben (2003.04.11) a 

jelenlegi (2003/4-es) tanévre vonatkozóan azt a megoldást választotta az önkormányzat, hogy további intézmény 

megszüntetés helyett maximalizálja az egyes általános iskolákban indítható első osztályok számát, illetve azok 

létszámát. További megoldásként azt javasolták, hogy az általános iskolák igazgatóinak elsősorban a körzetbe 

tartozó gyermekeket kell felvenniük, a további tanulókat pedig csak feltételesen, így sikerrel valósulhatna meg 

az intézményi racionalizáció. 

Az általános iskolákban és a középiskolákban nem oktatást végző dolgozók álláshelyei a 2003-as önkormányzati 

határozati javaslat alapján az alábbiak szerint kerülnek kialakításra: 
 

Megnevezés Új álláshely Megszűnő álláshely Összlétszám változása 

Konyhai dolgozók 0 8 -8 

Takarítók, udvarosok 0 2,5 -2,5 

Gazdasági, ügyviteli 0,5 6 -5,5 

Egyéb 2,5 4 -1,5 

Összesen 3 20,5 -17,5 

 

Megnevezés Új álláshely Megszűnő álláshely Összlétszám változása 

Konyhai dolgozók 0 5 -5 

Takarítók, udvarosok 0 3 -3 

Gazdasági, ügyviteli 0 3 -3 

Egyéb 0 6 -6 

Összesen 0 17 -17 

3.3. Általános iskolák, Középiskolák 

A gazdasági, technikai és ügyviteli dolgozók létszámának tervezésénél az önkormányzat az alábbiakat vette 

figyelembe. Konyhai dolgozók: elkészített étkezési adagszám naponta (norma: 65 adag/fő), valamint a feladat 

nagysága: teljes étkeztetés (reggeli, ebéd, vacsora a kollégisták számára), vagy csak ebédeltetés. Takarítók, 

udvarosok: takarított terület az épületen belül, a mutatószám: 650m2/fő. Gazdasági, ügyviteli dolgozók: 

meghatározó az iskolatípus, illetve az ehhez kapcsolódó gazdálkodási-pénzügyi feladatkör, mely a termelési 

tevékenységet is folytató szakképző intézmények esetében nagyobb, a vizsgálat során 3 fős létszámokat vettek 

alapul: gazdasági vezető, könyvelő, iskolatitkár, az eltérések engedélyezésekor pedig mérlegelésre került a 

többletfeladatok alakulása. Az ,,egyéb” tevékenységhez a karbantartók, portások, gépkocsivezetők tartoznak, 

akiknek számát, működését az intézmény nagysága, működtetésének sajátossága határozza meg. A város 

költségvetésének közel 50%-a az oktatási intézmények fenntartására, az oktatási célok megvalósítására 

fordítódott. A fentiekben tételesen vázolt intézkedések ezen kiadások ésszerűsítését, illetve a szükséges 

megtakarításokat voltak hivatva megvalósítani. 

Kaposvár város önkormányzata 14 általános iskolát tart fenn. A Kaposvári Egyetem szintén fenntart egy 

általános iskolát, az egyetem gyakorló iskoláját. Általános iskolát tart fenn a katolikus és a református egyház is, 

valamint szintén nem önkormányzati finanszírozású a Kaposvári Egyetem Tanítóképző Kara gyakorló általános 

iskolája. Az általános iskolák közé sorolható még a Bárczy Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 

Diákotthon, amely az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek képzését végzi. Az általános iskolák esetében a 

tanulói létszámcsökkenés valamivel jelentősebb volt 1991 és 2002 között; 1636-tal kevesebb általános iskolába 

felvett gyermek kezdte meg tanulmányait önkormányzati általános iskolában, ami 1991-hez képest 21,7%-os 
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csökkenést jelentett. Az adatok és a kötelezően előírt osztálylétszámok alakulása alapján 4 általános iskola 

bezárására kerülhetett volna sor, azonban összesen csak egy, a Petőfi Általános Iskola zárta be kapuit. Az iskola 

megszüntetésének kérdése széleskörű lakossági tiltakozással párosult. A képviselő testület elé három általános 

iskola megszüntetésének, illetve összevonásának kérdése került. A lehetséges variációk közül azért a Petőfi 

Általános Iskolára került sor, mert egyfelől elavult épülettel rendelkezett, tornaterme nem volt, másrészt a város 

szívében helyezkedett el, a környéken több olyan általános iskola is megtalálható, melyek szintén nem teljes 

kihasználtsággal működtek, így át tudták venni a megszüntetett iskola diákjait. A másik két akkori bezárásra 

jelölt közül a MÁV által fenntartott diákotthon épületében működő Németh István Általános Iskola diákjainak 

mintegy harmada egyben a diákotthon lakója is, tehát elhelyezésük más módon nem lett volna megoldott. A II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákságának mintegy 10%-a pedig nevelőotthonban lakó gyermek, de a 

diákság többi része is szociálisan hátrányos helyzetűnek mondható, az iskola pedig peremkerületi 

elhelyezkedésű, tehát nem volt lehetséges a diákok más környékbeli iskolában történő elhelyezése. A jogutód 

nélküli megszüntetésről szóló határozatot a képviselőtestület 1995 júniusában hozta, az iskola 1996. augusztus 

31-vel szűnt meg. Épületében jelenleg a Kereskedelmi Szakközépiskola diákjai tanulnak, azaz az általános 

iskola megszüntetésével sikerült megoldani a szakközépiskola tanterem gondjait. Három általános iskola 

esetében az önkormányzat engedélyezte a kötelezően előírtaktól eltérő osztálylétszámok kialakítását, míg a már 

meglévő aránytalanságok csökkentése érdekében kötelezően előírták a 2003/4-es tanévre vonatkozóan azt, hogy 

csak a törvényi kereteknek megfelelő osztályok indulhassanak. Az így bekövetkező esetleges negatív 

tendenciára, azaz a további létszámcsökkenésre az önkormányzat osztályok összevonásával, esetleg 

megszüntetésével kíván reagálni, de a tervek között egyelőre nem szerepel újabb iskolabezárás. Az 

önkormányzati általános iskolai tanulói létszám esetében a fogyás mértéke lelassult, de az egyházi és az 

egyetemi gyakorló általános iskola jelenléte egyfajta elszívó erőt jelent az önkormányzati iskolák rovására, az 

általános iskolákban tanuló diákok létszámát a nyolcosztályos és hatosztályos gimnáziumi képzés lehetősége 

pedig szintén apasztja. A csökkenő tanulói létszámot valamelyest ellensúlyozza a bejáró tanulók létszámának 

folyamatos emelkedése. 1997/98-as tanévben megállt az általános iskolákban a folyamatos tanulói 

létszámcsökkenés. Ebben az évben az óvodás és általános iskolai bejáró gyermekek száma 557 fő volt, 2002-re 

ez a létszám mintegy 70%-kal emelkedett, jelenleg közel 1000 gyermek jár be Kaposvárra óvodába, illetve 

általános iskolába a környező településekről. Kaposvár általános iskoláiban sikerült elérni a teljes mértékű 

szakos ellátottságot, az elmúlt években sor került az egyes általános iskolák intézményi átvilágítására mind a 

felszereltség, mind a személyi feltételek, mind pedig a szakmai programok tekintetében. Az ezredfordulóig 

minden egyes általános iskola kidolgozta a maga specifikus szakmai programját, ehhez az önkormányzat 

igyekezett a költségvetés terhére extra, nem kötelező óraszámokat finanszírozni (egyes iskolákban az idegen 

nyelv tanítására helyezték a hangsúlyt, másutt a számítástechnika magasabb szintű oktatását tartották 

prioritásnak). Az általános iskolákra fordított kiadások egyenletes növekedést mutatnak, 1998 és 2002 között 

több mint 50%-kal növekedtek az általános iskolákra fordított kiadások. A reálértéket tekintve csökkenő 

központi támogatás és a kötelezően előírt közalkalmazotti béremelések megfelelő ellentételezésének hiánya, 

illetve az a tény, hogy ezt a hiányzó összeget az önkormányzatnak magának kell kigazdálkodnia, beszűkíti az 

általános iskolák önkormányzat által történő támogatási lehetőségeit. Ennek következményeként például gondot 

okoz az elhasználódott eszközök pótlása, a különböző renoválások, nagyobb javítások megvalósítása, vagy az 

előírásoknak megfelelően az egyes általános iskolák akadálymentesítése (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola), 

melyre külön kellett a 2003-as költségvetésben keretet elkülöníteni. 

3.4. Középiskolák 

Az önkormányzat középfokú intézményeiben mintegy 7800 gyermek tanult az elmúlt tanévben. A diákok 

lakóhely szerinti összetétele alapján elmondhatjuk, hogy Kaposvár központi szerepe igen nagy hangsúlyt kap, az 

itt tanuló diákok több mint 50%-a ugyanis bejáró, illetve kollégista (4000 a 7859-ből). Az összlétszámon belül 

eltolódás tapasztalható a gimnáziumok javára. Az elmúlt tanévben a középiskolai tanulók mintegy 25%-a tanult 

gimnáziumban, ugyanakkor a gimnáziumot, vagy szakközépiskolát, azaz valamely érettségit adó képzést a 

diákság közel háromnegyede (71%) választja. Az általános iskolai létszámok alakulásánál már esett szó a 

gimnáziumok ,,elszívó” hatásáról. Tekintettel arra, hogy Kaposváron a gimnáziumi oktatás négy-évfolyamos, 

hat-évfolyamos, illetve nyolcévfolyamos rendszerben is működik, ehhez mérten létszámcsökkenés figyelhető 

meg az általános iskolák 5., illetve 7. osztályát kezdő tanulóknál. Érettségi vizsgát önkormányzati iskolák 

mellett két egyházi (katolikus, illetve református), valamint két alapítványi és egy magán középiskolában is 

lehet tenni. Összességben elmondható, hogy az általános iskolát befejezők közül szinte 100%-os a középiskolát 

kezdők aránya. 

A kialakult középiskolai struktúra mellett a város különös gondot fordít arra, hogy a helyi gazdaság által 

megjelenített igények kielégítésében – itt elsősorban a szakközépiskolai, illetve szakiskolai képzésről van szó – 

közreműködjenek. (Erre vonatkozóan a főjegyzővel történt beszélgetés során megerősítést kaptunk.) A 
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középfokú képzés esetében is nagy hangsúlyt próbált fektetni az önkormányzat a saját fenntartású 

intézményeiben a tárgyi feltételek javítására, a világbanki modellt követő iskolák közül több jutott korszerű 

eszközökhöz, míg a többi szakképző intézmény az elmúlt önkormányzati ciklusban a Szakképzési Alapból 

pályázatok elnyerését követően építette ki színvonalas technikáját. A közgyűlésnek az e téren hátrányos 

helyzetben lévő gimnáziumok (hiszen ott kifejezetten ,,szakképzés” nem történik!) esetében kellett komolyabb 

támogatást nyújtani eszközfejlesztésre, különösen a számítástechnika oktatása terén. Az intézményhálózat 

működtetésének racionalizációjára vonatkozóan 1998 márciusában született önkormányzati rendelet, majd ezt 

követően fokozatosan sor került az intézményi átvilágításra is. Jelentős összegeket kellett elkülöníteni az 

intézmények állagmegóvására, a hiányzó tornatermek problémájának megoldására is. Az óvodák és általános 

iskolák esetében tárgyalt létszámcsökkentés-tervezetek a középiskolákat is érintették. 

A gazdaság szereplőinek kérésére a középfokú szakképző intézmények mindegyike felkészült a nappali 4-5-6 

éves képzés mellett a rövidebb ideig tartó felnőttoktatásra. E téren jó a kapcsolat a megyei munkaügyi 

központtal is, amely szintén tanácsadóként vesz részt a képzési profilok kialakításában. A középfokú oktatás 

terén a város hosszú távú célkitűzései között szerepel az informatika-oktatás fejlesztése, az ECDL vizsga 

letételéhez szükséges számítástechnikai ismeretek megszerzésének biztosítása, a vizsga költségeinek átvállalása 

rászorultak esetében. Az idegen nyelv oktatását, illetve a nyelvvizsgák megszerzését is elsődleges 

fontosságúnak tartja az önkormányzat, erre vonatkozóan jelentős forrásokat kíván átcsoportosítani, valamint a 

középiskolákban tanulók számára az önkormányzat a piaci árhoz képest mintegy 25%-kal olcsóbban biztosítja a 

személygépkocsivezetői engedély megszerzését. 

3.5. Kollégiumok, diákotthonok 

Külön fejezetet érdemel Kaposvár oktatást érintő feladatai között a középiskolai tanulók kollégiumi elhelyezése. 

Már az óvodás korosztálynál is megfigyelhető volt, majd az általános iskolások esetében tovább bővült a bejáró 

tanulók köre, a középiskolai tanulók több mint 50%-a vidékről jár be naponta valamely kaposvári 

középiskolába, illetve jelentős részük kollégiumban kap elhelyezést. Az utóbbi években az önkormányzat 

oktatás terén végzett legnagyobb beruházásai közül a szokásos, nem halogatható állagmegóvó, illetve javítási 

munkálatok mellett kiemelkedik az új, mintegy 450 diák elhelyezésére alkalmas középiskolai kollégium 

felépítése. A kollégium terve több ciklusban szerepelt az önkormányzat tervei között, melynek megvalósítására, 

illetve az intézmény átadására végül 2003 szeptemberében került sor. Ezzel a beruházással mintegy 1500-ra nőtt 

a középiskolai kollégiumi férőhelyek száma, mellyel az összes jelentkező igényt sikerült kielégíteni. A 

kollégium átadásával újra kellett tervezni az oktatásban dolgozók, oktatók, nevelőtanárok, illetve kisegítő 

személyzet létszámát, mely kérdés alakulása jól nyomon követhető az önkormányzat előterjesztéseiben. A 

kollégium létesítéséről szóló első önkormányzati határozat kelte 2000. március 16., az akkori tervezett átadás 

pedig megegyezett a ténylegessel, azaz 2003. szeptember 1. volt. A finanszírozási és a személyi állományt 

érintő kérdések 2003 nyarán kerültek megvitatásra, melynek eredményeként intézményi összevonásra került sor 

(Baross Kollégium mint jogutód, Közlekedési Szakiskola Kollégiuma mint megszűnő intézmény). 

Összességében az intézmény-összevonás a növekedett létszám, illetve a gyarapodott funkciók 

figyelembevételével (sportpályák, uszoda, tornaterem stb.) 8+4 új álláshely létesítését jelentette. A többi, eddig 

is működő kollégiumok esetében pedig az intézmény-összevonások (Műszaki Középiskola és Gyervai 

Kollégium) 7 munkakör megszüntetését vonta maga után. Az önkormányzat oktatás terén végzett 

munkaerőgazdálkodását követő javaslat értelmében (kelte: 2003. április 1.) a létszámcsökkentés az 

összevonásból adódó vezetői munkaköröket, valamint a kisegítő személyzetet érintette (1- 1 igazgató, gazdasági 

igazgató, műszaki vezető, gépíró, portás, karbantartó és udvaros). A megszűnő kollégiumi tantermeket pedig az 

önkormányzat oly módon kívánta hasznosítani, hogy az egyik szakközépiskola tanműhelyeit kívánta oda 

áttelepíteni. A középiskolai kollégiumok az áprilisi előterjesztésben szerepeltek, végső határidő a kérdés 

lezárására augusztus közepe volt. Összességében nevelői, oktatói álláshelyek megszüntetésére nem került sor, 

csak átcsoportosításra, azaz a megszűnő intézményekből az újba került áthelyezésre, míg az előterjesztésben 

szereplő 7 főnyi álláshely megszűntetésére sor került. 

4. Összegzés 

A következő években a kedvezőtlen demográfiai mutatók jelentős javulásával nem lehet számolni. Az új 

évezred első éveiben sem emelkedett a születésszám számottevően, tehát biztosan nem fog emelkedni azon 

gyermekek száma, akik a közeljövőben kezdenék meg az általános- és középiskolai tanulmányaikat. 

Hasonlóképpen nem lehet beszélni az óvodáskorú gyermekek számának emelkedéséről sem. Az önkormányzat a 

távlati terveiben a mennyiségi bővülés helyett a minőségi javulásra kénytelen helyezni a hangsúlyt. Ehhez 

természetesen bővülő forrásokra lesz (lenne) szükség, amelyek fedezésére más most sem elegendő a központi 

normatíva, hiszen annak tetemes része a közalkalmazotti állomány bérkifizetéseire áramlik el. Az 
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intézményrendszer finanszírozásánál a pályázatok kerülnek előtérbe mint többletforrások. Az uniós 

csatlakozással újabb pályázati lehetőségek lépnek be, melyeket minden intézménynek meg kell ragadnia. 

Kaposvár önkormányzata ebben úgy tud segítségre lenni, hogy – mint ahogyan ezt már az elmúlt években is 

tette – biztosítja az oktatási intézmények (beleértve az óvodákat is) számára a szükséges pályázati önrészt. A 

finanszírozás más módját, a belső finanszírozást, eddig is alkalmazták már az intézmények, ez elsősorban a 

különböző helyiségek bérbeadása az egyéb, az oktatási feladatokhoz nem kötődő eseményekre (például a 

tornatermek, tornacsarnokok, iskolai uszodák). A létszámgazdálkodás kérdése szintén kiemelten kezelendő, 

hiszen nem lehet évről-évre a fennálló létszámmal dolgozni csökkenő gyermekszám mellett, de nem lehet csak 

az átcsoportosításokban bízni sem. E probléma megoldása abban ragadható meg, hogy – amint erre vonatkozóan 

történtek lépések az intézményi átvilágítás során – fel kell tárni az egyes intézmények létszám-gazdálkodását, a 

nyugdíjkorhatárt elérő dolgozókat nem továbbfoglalkoztatni, illetve a megüresedő álláshelyeket nem, vagy csak 

a finanszírozhatóság mértékéig betölteni. E kérdésben felmerül az intézményi autonómia, illetve az érintettség 

kérdése is, hiszen mindez nem vezethet adott intézmények esetében létszámhiányhoz és a minőség romlásához. 

Az önkormányzatok nincsenek, így Kaposvár önkormányzata sincs könnyű helyzetben. Egy-egy intézmény 

megszüntetése nemcsak gazdasági, hanem szociális kérdés is. Az ördögi körből való további kiutat jelenthetne 

azon önkormányzatokkal való összefogás, ahonnan jelentős számú gyermek utazik naponta, vagy hetente 

Kaposvár különböző oktatási intézményeibe. Az ő normatívájukat így meg lehetne osztani és Kaposvár oktatási 

intézményeire fordítani. 

A dolgozatban Kaposvár oktatáspolitikája és a hazai tapasztalatok kerültek vizsgálatra. A munka során az 

eredmények azt igazolták, hogy Kaposvár helyzete sem tér el jelentősen az országostól, a különbség leginkább 

abban ragadható meg, hogy itt kevesebb intézmény megszüntetésével sikerült a demográfiai helyzetből és a 

gazdasági gondokból adódó problémák kezelése. Talán éppen azért nem is volt annyira hangos sem a helyi, sem 

pedig az országos sajtó a közoktatást érintő kérdésektől. Amint az az önkormányzati előterjesztésekből és egyéb 

vitairatokból kitűnik, a probléma, azaz a finanszírozhatóság kérdése ma is fennáll, a jelenlegi helyzet 

fenntarthatósága ilyen demográfiai mutatók és a jelenlegi normatívák mellett hosszú távon nehezen biztosítható. 

A kiutat az oktatási intézményeknek, az ott dolgozóknak, az iskolaszékek tagjainak, az önkormányzatnak, s nem 

utolsósorban a hazai kormányzatnak közösen kell megtalálni. A megoldás keresés elengedhetetlen feltétele a 

partnerség és az átláthatóság. 

5. Felhasznált irodalom 

A Dél-dunántúli régió komplex humánerőforrás fejlesztési programja az oktatás, a kultúra és tudomány 

vonatkozásában, PTE FEEFI, 2000. 

A közoktatási törvény, Okker Kiadó, 2000. 

Európa a jövőnk Kaposvár az otthonunk, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2002. 

Halász Gábor: Iskola kontra önkormányzat, Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1991. 

Jelentés a magyar közoktatásról 2000, szerk: Halász Gábor, Lannert Judit , Országos Közoktatási Intézet, 

Budapest, 2000. 

Kaposvár 1990-1994, 1994-1998, 1998-2002 , Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposvár, 1994., 

1998., 2002. 

Kaposvár a mi otthonunk, vitairat, Kaposvár, 2002. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Ágazati Koncepciói 1998 -2002, Kaposvár, 2002 (kézirat) Önkormányzat és 

közoktatás '98, Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Szekszárd, 1998. 

Önkormányzat és közoktatás '99, Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Szekszárd, 1999. 

Somogy megye területfejlesztési koncepciója, Humán erőforrás, Urbanisztikai, Regionális Fejlesztési és 

Beruházásszervezési Kft., Budapest, 1996. 
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fejlesztés 

Kiadás 

összesen 

(ezer 

forintban) 

6.537.297 224.865 1.297.344 806.787 1.415.255 255.463 2.102.494 1.011.709 981.539 

Ágazat 

kiadásain

ak aránya 

az összes 

kiadáson 

belül 

44,8% 1,5% 8,9% 5,5% 9,7% 1,5% 14,4% 6,9% 6,7% 

Előterjesztések (Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője) 

– Az intézményhálózat működésének racionalizálásáról (2003.04.) 
 

Év 1998 1999 2000 2001 2002 

Kiadás millió 

forintban 
1.530,117 1.638,494 1.929,899 2.207,724 3.228,551 

– Az új 450 férőhelyes kollégium létesítéséről, üzembe helyezéséről, az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és 

a Gyergyai Albert Kollégium összevonásáról, valamint a Zichy 

 

Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola, Dési Huber közben lévő műhelyeinek áthelyezéséről 

(2003.04.) 

Önkormányzati határozatok: 

248/1995 A Petőfi Sándor Általános Iskola bezárása elleni tiltakozó népi kezdeményezés megtárgyalásáról 

249/1995 A Petőfi Sándor Általános Iskola 1996. 08.31-vel való megszüntetéséről 

5.1. Interjú 

Dr. Kéki Zoltán – Kaposvár Megyei Jogú Város Főjegyzője 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Oktatási Kulturális és Sport Igazgatóság munkatársai 

5.2. Melléklet 

Forrás: Európa a jövőnk, Kaposvár az otthonunk 

Középfokú oktatási intézményekre fordított kiadások növekedése (kollégiumok nélkül) 

Forrás: Kaposvár a mi otthonunk (vitairat) Felelős kiadó: Szita Károly 
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6. fejezet - A programalkotás 
folyamata egy középváros 
sportrendeletének megalkotásában 
és módosításaiban 

Brachinger Tamás 

1. 1.1. A témaválasztás indoklása 

Mottó: ,,… a helyi hatalomnak, a helyi érdekcsoportoknak vannak nem formalizált hordozói is. Ezek jobbára a 

kijárás, lobbyzás illegitim módszerei, amelyeket inkább intuitíve, mint szisztematikusan tárt fel a 

magyar…politikatudomány.” (Pálné, 1990) 

Esettanulmányomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a közpolitika alkalmazása hogyan manifesztálódik 

fiatal demokráciánk ugyancsak fiatal intézményének, az önkormányzatiságnak a világában. Álláspontom az, 

hogy a dolgozatomban szereplő példa nem egy periférikus probléma feltárására tesz kísérletet. 

Egy magyarországi középváros áll a tanulmány középpontjában, amely a hozzá hasonló szerepű/jelentőségű 

településekhez hasonlóan, számtalan feladatot vállal erején felül. Tapasztalni lehet, hogy nagyon szűk mezsgyén 

halad a programok megvalósításában, végrehajtásában, mivel a kötelező feladatok mellett nehéz a méltányosság 

és a hatékonyság etc. közpolitikai princípiumainak adekvát helyi kormányzást megvalósítani. 

Önkormányzatiságunk közel másfél évtizedének, a négy helyhatósági választásnak az áttekintése, kiváló 

lehetőség a szembesülésre, hogy a tanácsrendszer nyomasztó hagyatékával terhelt helyi közösségek milyen 

módon tesznek szert, de facto autonómiára. Megtanulták-e a normatív programalkotást, a tervszerű, követhető 

lokális közpolitika folytatását, kiszámíthatóak-e döntéseik, megjelenik-e döntéseikben az előkészítés igénye, 

azok ,,értékmentes” elemzéseken alapulnak-e, és ezzel együtt ügyelnek-e a választói, civil társadalmi 

érzékenységre? 

Ebben a tanulmányban a sporttal kapcsolatos önkormányzati magatartás formálódása áll. A sport legnagyobb 

figyelmet érdemlő összetevője a versenysport, nem sorolható a primer települési feladatok közé. A diák- és 

szabadidősport népegészségügyi és közösségformáló jelentőségét senki nem vitatja, azokat a települési 

önkormányzatok, saját intézményrendszerükön keresztül állami, illetve saját forrásokból normatív, illetve 

pályázati formában, közvetlen és közvetett eszközökkel támogatják. A népegészségügy fontos közjószág. 

Hasonlóan a közoktatáshoz, a kommunális szolgáltatásokhoz vagy a szociális gondoskodáshoz. Számtalan 

társadalompolitikai program indul azok megvalósítására. 

Közülük jó néhány végrehajtását, az állam törvényekkel kényszeríti ki és biztosítja hozzá a forrás egy részét 

vagy egészét. A lokális kormányzatok is indítanak társadalompolitikai programokat, sokszor olyan nehezen 

összeegyeztethető célok érdekében, mint a méltányosság és a hatékonyság etc. Ezek egy része magától értetődő 

és kötelező jellegű, míg más esetekben önként vállalt feladatként hirdetnek meg és hajtanak végre programokat. 

Ezekben az esetekben a legfontosabb motiváció a lokális környezet adottságaiban, az ott élő népesség kulturális 

sajátosságaiban, a település érdekében álló programok elindításában keresendő. 

Ilyennek tekinthető a versenysport támogatása is. Az adott településen működő sportegyesületek, országos és 

nemzetközi eredményeikkel a polisz hírét viszik, ami nyilvánvalóan egybeesik a közösség érdekeivel. 

Feltételezem, hogy a vizsgálatban szereplő település ,,közösségei” az ,,érdekükben” előállított közjavakhoz 

inkább passzívan és kritikusan, semmint aktívan és önkritikusan viszonyulnak. Ezt a magatartást sem nem 

specifikus, sem nem természetellenes jelenségként írnám le. A kollektív ,,nemcselekvésnek” ez a formája, 

sokkal inkább a demokráciánk és az önkormányzatiságunk kezdetlegességének az indikátora. 

Azért esett a választásom ,,B” város helyi sportrendeletének megalkotására, mert kimutatható a programalkotási 

folyamatban néhány olyan probléma, amelyekre az irányadó szakirodalom felhívja a figyelmet, illetve 

amelyekre a közpolitikai elemzések is fókuszálnak (például az érdekcsoportok szerepvállalása). 
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A második szempont, amely a témaválasztásomat indokolja, a szerepemből adódik. Az eredeti rendelet 

megalkotásánál (2002.10.01), majd későbbi (2003.07.03; 2004.04.29) módosításainál is jelen voltam. Bízom 

benne, hogy nem veszít a hiteléből a folyamat elemzése annak a körülménynek köszönhetően, hogy a 

,,résztvevő megfigyelés” módszerét alkalmazva, de a döntési folyamat aktoraként követhettem az elemzés 

tárgyát képező önkormányzati rendelet átalakulását. 

1.1. 1. 2. A kutatás módszertana 

A résztvevő megfigyelés módszerének alkalmazása, az előbb említett okokból kézenfekvő lehetősége volt a 

vizsgálatnak. A társadalomkutatások gyakorlatában ajánlott jegyzetfüzet helyett a szakbizottsági-, illetve a 

testületi ülések jegyzőkönyvei álltak rendelkezésemre, továbbá a döntési folyamatot jól illusztráló határozatok, 

javaslatok, döntések kivonatai. Ezeket természetesen felhasználtam, így élhettem a tartalomelemzés 

,,beavatkozás-mentes” módszerével is. A megfigyelés teljes időszaka 2002 utolsó negyedévétől 2004 májusáig 

terjed. 

2. 2. A politika tartalmi oldala (policy) 

A közpolitikai elemzés elvégzése előtt indokolt, hogy tisztázzuk a munkafogalmakat. A politikát triális 

rendszerként fogja fel a politikatudomány. (Bayer, 1999) Ebben a politika intézményes világa (államforma, 

kormányzati rendszerek, hatalommegosztás etc.) és a politikai aktorok konfliktusos folyamatai (pártok, 

társadalmi csoportok versengése a hatalom megszerzéséért) mellett meg kell említeni a politikai rendszer 

harmadik pillérét, amelyben azokról a konkrét célkitűzésekről és az ahhoz szükséges tervezőmunkáról van szó, 

amelyért a politikai harcot folytatják. A politikai programok megvalósításának folyamatát, az azzal 

összefüggésben végzett mindennemű tevékenységet az angol policy kifejezéssel jelöljük. Deborah Stone szerint 

a közpolitikai elemzés fő tantétele, hogy a közpolitika nem más, mint a közösségi célkitűzéseket beteljesítő 

racionális cselekvés. (Stone) 

A hazai köznyelvben szakpolitikaként, ágazati politikaként emlegetett ágens elnevezését Ágh Attila a 

közpolitika kifejezésben találta meg. ,,Elfogadva ezt a szóhasználatot, közpolitikán a közügyek intézését értjük a 

politikai célok és programok – széleskörű társadalmi részvétel mellett zajló – elfogadása és megvalósítása 

érdekében.” (Bayer, 1999) 

Az előbbi definícióból nyilvánvalóvá válhat, hogy a közpolitika alakítói az állami, (ön)kormányzati 

intézmények, választott (politikailag legitim) testületek, köztisztviselők mellett a különböző érdekcsoportok, 

társadalmi-, gazdasági alakzatok, ad absurdum a választópolgárok. Folyamatosan alakuló demokráciánkban 

kellő körültekintéssel kell leltárba venni ezeket a szereplőket, mert a választói magatartásra inkább jellemző 

sajátosság a közvetett részvétel a programalkotási folyamatban és ez a választási eljárásban bontakozik ki. Más 

szóval a közvetett demokrácia intézményei sokkal inkább működnek, mint a közvetlen (részvételi) demokrácia 

szinterei. Hozzá kell tenni, hogy a nyomásgyakorlás praxisa kialakulóban van, sok csetléssel-botlással, de 

elsajátíthatóak azok a szerepek, amelyek ahhoz kellenek, hogy a tervezés-programozás folyamatába beépüljenek 

a legkülönbözőbb ágensek véleményei. Hazai sajátosságként érdemes megemlíteni, hogy az úgynevezett civil 

szervezetek egy nehezen körülhatárolható része (nagyfokú a látencia sic!) direkt módon kívánt a 

programalkotási folyamatban szerepet vállalni. Ez a jelenség főleg a '90-es évekre volt jellemző és elsősorban a 

helyi politikában, vagyis az önkormányzatokban manifesztálódott. Felfogható ez egyfajta szereptévesztésnek, 

amely a legutóbbi önkormányzati választásokon látványosan mérséklődött, amit részben azzal magyarázok, 

hogy az ilyen szervezetek a ,,helyükre kerülhetnek”, oda, ahol a befolyásolásnak más, inkább indirekt módját 

választhatják. (Brachinger, 2002) 

Kívánatos cél alakuló demokráciánkban, hogy minél sűrűbb hálót szőjön a civil társadalom a különböző ágensek 

közé, mert ezzel válhatnak hatásossá a társadalmi kezdeményezések, így lehet a közpolitika alakulása 

demokratizált, vagyis átpolitizált, amitől sokan – elsősorban a tudományos elemzéseken nyugvó értékmentes 

tervezés hívei – óvják a programalkotási folyamatot. Véleményem szerint ezt a dilemmát a jövőben egyre 

nehezebb lesz feloldani, sokkal fontosabb, hogy a programozás korrektségének igénye és a társadalmi ellenőrzés 

lehetősége egyszerre legyen garantálható, harmóniára kell törekedni. 

Charles E. Lindblom az előbb megfogalmazott kétségekkel kapcsolatban a következő megállapítást tette:…még 

több információt, racionális gondolkodást és elemzést kell alkalmazni a programalkotás során …ez a kérdés 

napjainkban egyre sürgetőbben vetődik fel, a programalkotást tanulmányozók különös figyelmet szentelnek a 

programalkotást befolyásoló információk és elemzések szerepének…világosan kirajzolódni látszik egyfajta 

igény a több információ és elemzés alkalmazására és ezen belül is különösen az a törekvés, hogy csökkentsék a 
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gyakran az elemzés útjában álló pártos politikai konfliktusok jelentőségét…a társadalmi konfliktusokkal 

kapcsolatos kérdés azonban azt érzékelteti, hogy a programalkotás mindig is jelentős mértékben átpolitizált volt 

és lesz. Nagyon kevesen vannak a demokratikus társadalmakban azok, akik odáig is elmennének, hogy saját 

politikai szerepüket és érdekeiket alárendeljék a programalkotásnak. Összefoglalva: a programalkotással 

kapcsolatban kettős viszonyulás tapasztalható. Egyrészről megvan a társadalmi igény, hogy a programok jól 

informált elemzéseken alapuljanak. Másrészről az is kívánatos, hogy a programalkotás demokratikus legyen. 

Kissé másként megfogalmazva: az állampolgárok egyrészt tudományosabb programalkotást szeretnének, 

ugyanakkor azt akarják, hogy a programalkotás maradjon meg a politika keretein belül.” (Lindblom) 

Megjegyzem, Lindblom magyarázata adekvát társadalmi viszonyokat feltételez, így korai volna akár a 

tudományos elemzés evidenciájáról, akár a demokratikus kontroll hatékonyságáról beszélni. Dolgozatomban is 

azt a célt tűztem ki, hogy a jelenlegi szituáció egyik-másik felemás jelenségére hívjam fel a figyelmet. 

Egy másik tisztázandó körülmény a problémafelvetés szempontjából a keretek pontos behatárolása. A 

közpolitika mindig közösségekben fordul elő, a közpolitika mindig a közösségekről szól. (Stone) A közösségen 

belül állandó konfliktus van a körül, hogy mik legyenek a közösség céljai, hogy kik tartoznak a közösségbe etc. 

A piaci gondolkodás az egyénre, mint racionális cselekvőre tekint, ahol kizárólag az egyéni haszon és – 

célszerűség a determináns. A polisz esetében feltételezhető, hogy létezik a közös szándék, a közös célszerűség. 

A közösséghez tartozás alapvető kérdés, hiszen a végrehajtott programok irányultságát, a közösségre kreált 

normák hatályát pontosan behatárolhatóvá kell tenni, mert abból következik; kire vonatkoznak szabályai, 

valamint ki vehet részt a közösség tevékenységeiben? A politikai közösség tagjai azok az egyének és 

csoportjaik, akik egyazon politikai szabályok szerint élnek. 

Deborah Stone az alábbiakban foglalta össze a politikai közösség (polisz sic!) sajátosságait, amely nagyban 

segíti a programalkotási folyamatokra ható motivációk megértését is: 

1. Közösség…olyan eszmékkel, elképzelésekkel, szándékokkal és törekvésekkel, amelyek erősen eltérnek az 

egyéni céloktól. 

2. Létezik benne a közérdek, mint eszmény, amelynek aktuális meghatározása körül állandó küzdelem folyik. 

3. A közpolitikai problémák túlnyomórészt a köz- és a magánérdek összeegyeztetésének problémája. 

4. A befolyás mindenütt föllelhető benne, és folyvást versengő nézetek léteznek arról, hogy hol húzódik a 

befolyás és a kényszer közötti határ. 

5. Az együttműködés ugyanolyan fontos mint a versengés. 

6. A hűség értéknorma. 

7. Csoportok és szerveződések az építőelemei. 

8. Az információ interpretált, hiányos és stratégiai jellegű. (szemben a piaci elvárásokkal; a szerk.) 

9. A szenvedély (például érzelmi kötelékek; a szerk.) és az anyag (gazdasági erőforrások, gazdasági 

racionalitás; a szerk.) törvényei egyaránt meghatározzák működését. (Stone) Ezzel a szemponttal 

kapcsolatban jegyzi meg Bayer József, hogy a kulturálisan és társadalmilag ,,kötött racionalitás” 

problémájával nézünk szembe, és a gazdasági költségek mellett a politikai költségeket is mérlegelni kell. 

(Bayer,1999) 

3. 3. A közpolitika egyik, a téma szempontjából 
adekvát osztályozási lehetősége 

A közpolitika főbb területeit osztályozhatjuk tartalmuk, a célokhoz felhasznált eszközrendszer és az 

eredményességük szempontjából. A közpolitikát politikai tartalma és hatásai szempontjából Theodor Lowi 

kategorizálta. Megkülönböztette az elosztási, az újraelosztási és a regulatív politikákat. (Bayer,1999) 

Az elosztási politika érvényesítésének alapvető feltétele a javak bősége, amely az adott közösségben 

problémamentesen elosztható; az igények kielégítése során nem sérül senkinek az érdeke. Az újraelosztási 

politika (redisztribúció) – szociológiai szempontból – a zéró-összegű játékhoz hasonlít. A javak ebben az 
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esetben szűkösen állnak rendelkezésre. A szűkösen rendelkezésre álló javakhoz úgy fér hozzá a központ, hogy 

azokat bizonyos társadalmi csoportoktól elvonja például az adópolitika segítségével, majd kiegyenlítő célzattal 

másokhoz csoportosítja át azokat. A regulatív jellegű politika jogszabályok segítségével kívánja elérni 

társadalompolitikai céljait. 

Az esettanulmányban szereplő példa alapvetően a regulatív politika körébe sorolható, ugyanakkor nehéz az 

előbb felsorolt kategóriákat élesen elhatárolni egymástól. Egy rendelet által meghatározott célkitűzés általában 

csak akkor tud érvényesülni, ha ahhoz forrásokat is rendelünk, vagyis megteremtik a költségvetési biztosítékait. 

Ebben az esetben nehéz kikerülni a redisztribúció folyamatát. 

4. 4. A programalkotási folyamat érvényesülésének 
bemutatása egy helyi példában 

Deborah Stone: A közpolitika paradoxona című, irányadó munkájában a közpolitika céljaiként, négy határozott 

értéket ír le. Ezek a következők: méltányosság, hatékonyság, biztonság, szabadság. A programalkotási aktusok 

zömmel ezeknek az output-oknak igyekeznek megfelelni. Fontos körülmény, hogy a felsorolt célértékeknek a 

beteljesítése nehezen teljesíthető egymással párhuzamosan, bármely szakpolitikai programot is kívánnak 

végrehajtani. A közoktatásban, a közegészségügyben, de a sporttámogatásban sem lehet egyszerre a 

méltányosság és a hatékonyság érdekében politizálni anélkül, hogy a polisz valamennyi közössége azonos 

mértékben érezze hasznosnak az adekvát döntéseket és azok végrehajtását. A biztonság és a szabadság együttes 

érvényesítése sem lehet egyidejű a közösség valamennyi tagja számára. 

A példánkban szereplő sportrendeletet 27/2002. számon (2002. X. 1.) fogadta el ,,B” Város Képviselőtestülete 

(továbbiakban: sportrendelet). A rendelet célja: ,,Átlátható, mindenki számára világos elvek alapján felépülő 

támogatási rendszer kiépítésével, valamint a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvényben (a továbbiakban: 

sporttörvény) rögzített kötelező és vállalt feladatok jó színvonalon történő ellátásával biztosítani a város 

lakossága számára a rendszeres sportoláshoz szükséges feltételek, lehetőségek megteremtését, az ifjúság 

körében a sport – mint sokoldalú nevelési, szemléletformálási, életmód befolyásoló lehetőség – népszerűsítését 

és a sport preferált várospolitikai területként való kezelését. 

(kiemelések tőlem) 

A közpolitikai preferált céljaiként felsorolt értékek teljesülésének lehetősége múlik a tanulmányomban szereplő 

rendelet megfelelő végrehajtásán? Méltányosság, vagyis ,,azonos pozíciókhoz (például összemérhető 

eredmények országos, nemzetközi etc. versenyeken) egyenlő szeletek (például azonos mértékű működési 

támogatás) illetve eltérő pozíciókhoz eltérő nagyságú szeletek társulnak”? (Stone) A hatékonyság biztosítása 

ugyanebben a körben? ,,Adott ráfordításból (működési támogatás, eredményességi támogatás) a lehető legtöbb 

eredmény elérése?” Nehéz olyan normatív rendszert megalkotni, amely mindezekre figyelemmel és még egyéb 

(például költségvetési) korlátokkal is számolva kiszámíthatóvá teszi az aktuális célkitűzés megvalósítását. 

Az előző fejezetben ismertetett, Theodor Lowi-tól származó közpolitikai kategóriák közül a regulatív jellegű 

politikának felelhet meg a szóban forgó rendelet megalkotása. A ,,támogatási rendszer kiépítésére” tett utalás 

azonban jelzi, hogy határozottan érinti az önkormányzat gazdálkodását, azaz költségvetési politikáját, ebből 

következően évről-évre a város költségvetési rendeletét. Az újraelosztó politika miből (forrás), mit (céltételezés) 

útját tehát hozzá kell igazítani az adott társadalompolitikai cél megvalósításához. Különleges körülmény, hogy a 

rendelet ,,preferált várospolitikai területként” említi az önkormányzat sporttal kapcsolatos, követendő 

magatartását. Ez összefügg azzal a körülménnyel, hogy számos jól szervezett civil szervezet és komoly 

érdekérvényesítő képességgel rendelkező magánszemély, továbbá a sporttal kapcsolatos intenzív közfigyelem 

(örömforrás, mint közjószág sic!) erőterében születnek a ,,sportdöntések” a városházán. Ez a nyomás különösen 

erős a vállalt, azaz a törvény által előírt kötelező feladatok ellátásán kívül eső területeken. 

4.1. 4. 1. Az irányadó jogi környezet 

A települések sporttal kapcsolatos feladatairól a 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, a 2000. évi 

CXLV. törvény a sportról valamint a 2001. évi XCII. törvény, a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 

módosításáról, valamint a 2004. évi I. törvény (továbbiakban: sporttörvény) rendelkezik. A sporttörvény, többek 

között előírja az önkormányzatok számára a középtávú sportkoncepció megalkotását. 

,,B” város képviselő-testülete 063/2001. Kth. sz. megalkotta középtávú sportkoncepcióját. A középtávú 

sportkoncepció lényegét tekintve nem tér el a később megalkotott sportrendelettől, belső tartalma a következő: 



 A programalkotás folyamata egy 

középváros sportrendeletének 

megalkotásában és módosításaiban 

 

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

felsorolja az önkormányzat sporttal kapcsolatos kötelező és vállalt feladatait; leírja a város sportéletének 

támogatását, azon belül annak formáit, prioritásait; ismerteti a város közösségi célokra alkalmas 

sportlétesítményeit; említést tesz az elismerési rendszerről és röviden az ágazatot érintő nemzetközi 

környezetről. A koncepció alapelvei, célkitűzései című fejezet már említi ,,a sport preferált várospolitikai 

területként való kezelését”. ,,B” Város Középtávú Sportkoncepciója is megújult 61/2004. Kth. sz. 2004. március 

25-én. Ennek közvetlen oka a sporttörvény módosítása, de a folyamatosan manifesztálódó sportpolitikai ötletek 

is ,,előrehozták” az új középtávú koncepció megalkotását. 

4.2. 4. 2. A programalkotási folyamat aktorai 

A vizsgálatom tárgyát képező sportrendelet megalkotásának közvetett szereplője a Magyar Köztársaság 

Országgyűlése, illetve Kormánya, amennyiben jogalkotóként hozzájárultak a helyi sportrendelet 

megalkotásához a törvénykezés által. Szerepük a helyi sportélet igazán közfigyelmet érdemlő kérdéseinek 

megítélésében erősen korlátozott. A kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok az önkormányzat saját 

intézményein keresztül érvényesülnek (például az iskolai sportkörök vagy az oktatási intézményekben folyó 

sporttevékenység támogatása, amelyhez ,,magasabb” társadalompolitikai érdekek fűződnek), ezért az azzal 

kapcsolatos elégedettség mértéke nem közvetlenül a törvénykezés minőségével kapcsolódik össze a köztudatban 

(választói magatartásokban). A lokálisan szerepet játszó ágensek megítélése már jóval nyilvánvalóbb. A 

programalkotás közvetlen résztvevői; az önkormányzat képviselő-testülete, szakbizottságai, az önkormányzat 

polgármesteri hivatalának adekvát köztisztviselői köre, valamint a véleménynyilvánítás és a döntések 

befolyásolásában résztvevő társadalmi szervezetek, illetve magánszemélyek, sportvezetők. Sporthasonlattal 

élve, a ,,taccsvonalon” ott állnak még a hellyel-közzel szervezett szurkolói csoportosulások, akik szintén 

bekapcsolódnak a problémák artikulálásába. 

A programalkotási folyamat közjogi szereplői a felsoroltak közül a képviselő-testület, az önkormányzat 

tisztségviselői, az állandó önkormányzati bizottságok, elsősorban a sporttal is foglalkozó mindenkori 

szakbizottság, illetve a köztisztviselői kar néhány tagja; a bizottsági referens, egyúttal osztályvezető, valamint a 

sporttal is foglalkozó előadó. Formális értelemben más szereplők említése nem célszerű, mivel szabályozott 

módon, ebben a választási ciklusban – például állandó meghívottak között – sem a szakbizottság, sem a 

képviselő-testület munkájában nem szerepelnek a sportot reprezentáló szervezetek, illetve magánszemélyek. A 

formalizált képviselet hiánya – ugyanakkor – nem jelentett akadályt az érdekérvényesítés előtt, megjelenítve 

ezzel a határozott partikularizmust. A csoportérdekek érvényesülésének dilemmáját veti fel a közjavak 

előállításában Lester E. Salamon, összehasonlítva a nonprofit szektort és az állami szférát. Tanulságos az 

összevetés a közpolitikai elemzés szempontjából is; az öntevékenység problematikájaként, a partikularizmus 

mellett megemlíti az amatőrizmust, a paternalizmust és a forrásszerzés esetlegességét, amíg a kormányzati 

szektor gyengeségének tekinti a bürokratizmust, a monolitikusságot és azt, hogy csak az átlagpolgárhoz képes 

szólni a kormányprogram, vagyis nincs tekintettel az egyéni vagy közösségi sajátosságokra. (Salamon, 1987) 

Pálné Kovács Ilona, A helyi politika című munkájában szerepel, hogy az ,,informális szféra” feltárása döntő 

fontosságú, mert olyan valós szükségleteket jelez, amelyeket a formalizált keretek nem viselnek el. Ráadásul az 

informalitás kiszorítására nem csak azért volna szükség, mert ezt kívánná a demokratikus politika 

nyilvánosságot feltételező ethosza. Meglátása szerint az informalitás a magyar politikai rendszerben 

diszfunkcionálisan működik. (Pálné, 1990) Ez a megállapítás az önkormányzatiság hajnalán fogalmazódott meg, 

de a politikai – benne a helyi hatalmi – elitek politikai szocializációja, mentalitásának megváltozása jóval 

lassúbb tempójú annál, hogy az esettanulmányunkban szereplő példa ne igazolná annak aktualitását. Az 

informális struktúra jóindulatú működése ugyanis feltételezi a társadalmi-politikai környezet decentralizáltságát. 

Ennek hiányában csak a hatalom további koncentrálásának és egyfajta ,,bizánci” stílus megtűrésének ad szabad 

utat. 

5. 5. A sportrendelet megalkotásának és 
módosításának folyamata 

5.1. 5. 1. Az első periódus 

A folyamat bemutatásában az utolsó két választási ciklusra, azon belül is az 1998-2002 közötti választási ciklus 

utolsó hónapjaira, illetve a 2002-ben megalakult önkormányzat eddigi működési időszakára szorítkozom. 

Az 1998-as választások utáni időszak rekonstruálásának különös jelentőséget ad, hogy a sporttörvény parlament 

általi elfogadása erre az időszakra esik, és az Orbán-kormány ,,különleges” módon viszonyult a sportügyhöz. 
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,,B” városban sem maradt hatás nélkül az, hogy a nagypolitika napirendjére került a sportpolitika, és ezzel 

alapvetően meghatározta a közbeszédet. Az 1998-as választások eredményeképpen megerősödött a városházán 

egy olyan érzet, hogy markánsan kell viszonyulni a helyi sportélethez és annak szereplőihez. Ez a korábbinál 

jóval offenzívabb viszonyulást eredményezett, ami a konfliktusok kialakulásának lehetőségét is magában 

hordozta. Különös egyensúlyi állapot alakult ki az önkormányzatban. Ennek oka, hogy az 1994-1998 között már 

polgármesteri tisztséget betöltő személy (M párt) újra nyerni tudott, viszont olyan összetételű képviselő-

testülettel találta szemben magát, ahol nagyon sok különalkut kellett kötni ahhoz, hogy a várost irányítani 

lehessen. Ennek egyik következménye volt a szakbizottságok ,,átszabása”. A politikai versenytársak (F párt és 

partnerei) bejelentették igényüket a városi sportpolitika irányítására. Koncepció hiányában – a publikum által 

ismert program nem létezett a városi sportélet méltányosabb, hatékonyabb, tervezhetőbb támogatására – 

elsősorban partikuláris motívumok – sportvezetői elkötelezettség – ösztökélték az említett csoportot kérésük 

megfogalmazásában. A végeredmény: 1998-tól Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság, majd az 

idegenforgalmi tanácsnok megválasztása után Kulturális és Sport Bizottság alakulhatott. Korábban a 

Közoktatási Bizottság látta el a kultúra és a sport ágazati várospolitikai irányítását. Érdekes körülmény, hogy 

sikeres szereplésének köszönhetően egy társadalmi szervezet (nevezzük ÚR-nak; a szerző) két mandátumot 

szerzett az önkormányzatban. A szakbizottság állandó meghívottja lett egy sportvezető, aki erősen kötődött a 

szóban forgó egyesülethez. Státusza eléggé bizonytalan volt, szívesen tekintette magát a bizottság önkéntes 

szakértőjének, a valóságban azonban a döntések befolyásolása volt a célja, versenysport egyesületek számára, 

pályázati eljárás keretében szétosztható, bizottsági hatáskörben lévő költségvetési támogatás szétosztásakor. A 

bizottság elnöke és két képviselő tagja ebben az időszakban, szintén sportvezetők, egy-egy sportegyesületben. A 

kisvárosi adottságok egyik indikátora a szerepek közötti átfedések nagy száma. A hivatal sportért felelős 

köztisztviselője szintén érdekelt volt az egyik városi sportegyesületben, az egyesület vezetőségi tagjaként. Ilyen 

körülmények között hozott döntéseket a szakbizottság, sportrendelet hiányában, a költségvetési rendeletben 

előirányzott keret felhasználásáról, meglehetősen hektikus körülmények között. A közpolitikai célok között 

preferált méltányosság elve súlyos sérüléseket szenvedett. Minden jel szerint szükségessé vált a regulatív 

politika, a rendeletalkotás. 

A személyes elkötelezettségek kiemelésénél meg kell említeni, hogy a felsorolt szereplők olyan 

sportegyesületek ,,képviseletében” ültek a bizottságban vagy állandó meghívotti státuszban voltak ott, amelyek 

,,B” városban jelentős tradícióval bírnak. Ilyenek az egyik egyéni sportágakat integráló sportegyesület, illetve a 

több egyesülethez is kötődő egyik csapatsportág, amely néhány évtizede szebb napokat élt a mostaninál. Az 

említett sportágak népszerűsége és a nagy hagyományok ,,felmentést” adtak az említett szakértőnek és 

döntéshozóknak, hogy a normatívitást szem előtt tartva vegyenek részt a döntési folyamatban. Szabályozás nem 

lévén, csak a költségvetés szabott határokat a többségi álláspont kialakításának. 

A döntési folyamat egy sajátos jelenséget manifesztált, amely multiplikátor hatásként érvényesült; a partikuláris 

érdekek képviselete (sportágak képviselete) összekapcsolódott a politikai partikularizmussal. Ennek 

következtében a bizottsági többséggel rendelkező konstelláció érdeke egybeesett a kosárlabdát preferálók 

érdekével. Így vált az említett csapatsportág várospolitikai rangú kérdéssé. A másik, példában szereplő sportág 

reprezentánsa és az általa képviselt csoport (gyerekek, szülők, versenyzők, szponzorok) akkor még outsiderként 

elégedetlenségének adott hangot, a nyilvánosságot is felhasználva. Az eredmény: botrány, közbeszéd. A 

,,szakértő” a későbbiekben tartózkodott a bizottsági munkától. Természetesen jó néhány sportegyesületnek nem 

volt megfelelő reprezentációja a szakbizottságban vagy annak környezetében. Az ő esetükben a döntések 

jellemző vonása az egalizmus volt. Ezzel szintén egy fontos közpolitikai princípium, a hatékonyság elve sérült, 

mivel több feltörekvő sportág, amelyek már egyre jobb versenyeredményeket értek el és komoly anyagi 

támogatókat találtak, az egyenlősdi áldozataivá váltak. Az ő érdekeiket a sportban el nem kötelezett bizottsági 

tagok próbálták képviselni, rendre kisebbségben maradva. 

A választási ciklus félidejében a képviselő-testület feloszlatta a bizottságot és a sport-, illetve kulturális 

feladatokat a közoktatási és ifjúságpolitikai feladatokkal integrálva, létrehozta a Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági 

és Sport Bizottságot. Politikai szempontból is következményekkel járt a bizottsági struktúra átalakítása, mert 

,,birtokon kívülre” került az addigi elnök. 

A választási ciklus második felében az újólag létrehozott bizottságnak sikerült konszolidálnia a viszonyokat. A 

szakbizottságból kikerült a partikularizmus. Megjelent és hatályba lépett a sporttörvény, és a bizottság 

előterjesztésében 2001. márciusában középtávú sportkoncepciót, majd 2002. októberében sportrendeletet 

fogadott el a képviselő-testület. Megnyílt a lehetősége ,,B” városában a regulatív sportpolitika folytatásának. 

A megalkotott sportrendelet a kötelező feladatok mellett tartalmazza a vállalt feladatokat; a sporttevékenységek 

támogatásának rendelkezéseit; a támogatás feltételeit és formáit; külön fejezetben rendelkezik a jogszabály a 

pályázati rendszer keretében biztosított – és sok vitára okot adó – pénzbeli támogatás formáiról, azon belül a 
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működési, eredményességi és rendezvénytámogatási kategóriákat; ezzel együtt a versenysport definícióját adja, 

alapvetően úgy, hogy sportáganként meghatározza a teljesítmény alsó szintjét. Utóbbi különös jelentőséggel bír 

a döntések egzaktsága, kiszámíthatósága miatt. 

5.2. 5. 2. A második periódus 

A 2002. évi önkormányzati választások eredménye jelentősen módosította a képviselőtestület összetételét. A 

polgármester (M párt) hivatalban maradt, de már egy kompakt többséggel számolva. A bizottsági struktúra újra 

átalakult, és ez nem kerülte el a városi sportpolitikát alakító szakbizottságot sem. Megalakult az Ifjúsági és Sport 

Bizottság, amelyet szintén politikai alku eredményeképpen alakítottak ki, de most nem a politikai versenytárs, 

hanem a politikai partner (SZ párt) kérésének megfelelően. A bizottság személyi összetételéből adódóan ismét 

jelen van a programalkotásban, döntéshozatalban a partikularizmus lehetősége. Az előző ciklusban a bizottság 

munkáját „segítő szakértő” immár képviselőként, és egy népszerű csapatsportágból egy sportvezető külső 

bizottsági tagként jutott lehetőséghez. Jelentős változás, hogy képviselethez jutottak a bizottságban az 

úgynevezett szabadidő sportegyesületek, mert egy másik külső bizottsági tag, a város legnagyobb civil 

ernyőszervezetének a tisztségviselője, amelyben számtalan sportegyesület vállalt tagságot. Az első periódusban 

vásospolitikai tényezőként említett csapatsportág ugyancsak képviselethez jutott a bizottságban, közvetlenül egy 

külső bizottsági tagon, illetve közvetve a képviselő-testület egyik politikailag jelentős tényezőjén keresztül. 

Formálisnak tekinthető változás (fejlődés) a döntéshozatalban, hogy a versenysport egyesületekkel kapcsolatos 

döntések előtt a sportvezetők nyilatkozatot tesznek a személyes érintettségről, és nem vesznek részt a 

szavazásban. Korábban ezt, az egyébként írott normát nem tartatták be. 

A bizottság megalakulásakor mindjárt napirendre vette a sportrendelet módosítását, amely eljutott a képviselő-

testületi döntéséig. A módosítás előzményei között több tényezőt kell kiemelni. Adott volt a hatályban lévő 

sportrendelet és középtávú sportkoncepció, és a hivatal több évtizedes tapasztalatára, szakértelmére jól lehetett 

ebben az esetben építeni. A korábbi szakértőből képviselővé vált bizottsági tag megértette új szerepét és a 

folyamat lelkes moderátoraként, széles körű társadalmi egyeztető munkába fogott. Ennek – véleményem szerint 

– legfontosabb aktusa az a találkozó volt, ahol a szabadidősportot megjelenítő egyesületek szakemberei 

egyeztettek a sportbizottság tagjaival. Lényeges a jogalkotás szempontjából ez a közösség, mivel a hatályos 

sportrendelet ezt a kört nem preferálta. 

A módosítás szándéka elsősorban a rendelet hatályának szélesítése volt, akár a versenysport pozícióinak 

gyengítésével, tekintettel arra, hogy jóval szélesebb közönséghez (választói bázishoz) érhet a városi 

sportpolitika, például a pályázati lehetőség kiterjesztésével. 

A módosítás másik eleme a költségvetési garancia megjelenése a rendelet szövegében (9. szakasz): 

,,Az önkormányzat által az éves költségvetési rendeletben a verseny-, szabadidő- és diáksport egyesületek 

működési és rendezvény támogatására fordítható pályázati alap mértéke nem lehet kevesebb, mint az előző évi 

költségvetési rendeletben e célra biztosított előirányzat(ok) évi hivatalos infláció mértékével megnövelt 

összege.” 

Jellemző, hogy a széleskörű egyeztetés eredményeképpen konszenzus közeli helyzet állt elő a szakbizottságban, 

és végül, a bizottság egyhangúlag fogadta el és terjesztette a képviselő-testület elé. 

Mielőtt a testületi döntést ismertetném, egy említésre méltó eseményt is célszerű bemutatni. A várospolitikai 

tényezőként kezelt sportág egyik egyesülete (továbbiakban ,,A” sportegyesület) a rendelet szóban forgó 

módosítását megelőző hónapokban a legeredményesebb csapatsport volt ,,B” városban. Pozíciójuknak 

köszönhetően a 2002-es gazdasági évben a szakbizottság saját hatáskörében hozott pályázati döntésből 

származó támogatása mellett, a képviselő-testület külön támogatásban részesítette az egyesületet. Az új 

önkormányzat megalakulása és a 2003. évi költségvetési rendelet elfogadása után újabb előterjesztés készült, 

amely ismételten az említett egyesület támogatását javasolta. A szakbizottság ebben az esetben elutasította az 

előterjesztést, mert nagyobbnak ítélte a különbséget a pénzügyi támogatás nagyságát a többi kiemelt 

sportegyesület és ,,A” sportegyesület éves szinten kiutalt önkormányzati támogatás mértékében, mint ami az 

egyes versenysport egyesületek eredményei és az ,,A” sportegyesület eredményei között meghúzódnak. A 

méltányosság és a hatékonyság közpolitikai céljai diszharmóniába kerültek egymással. A döntésben komoly 

konfliktust okozott, hogy a kezdeményezés nem a szakbizottsághoz érkezett, hanem az önkormányzat 

tisztségviselőihez, akik utasították a hivatal köztisztviselőit az előterjesztés elkészítésére. A szakbizottság már 

,,későn” véleményezhette azt, nem befolyásolhatta érdemben a döntési folyamatot. Így fordulhatott elő, hogy 

nem a képviselőcsoportok szinkronja döntötte el a szavazás eredményét és a határozathozatalt, hanem alkalmi 

többséggel, annak várható népszerűsége miatt ellenzéki szavazatok (F párt) és a függetlenek segítségével. A 
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döntés népszerűsége a nagyszámú és jól szervezett szurkolótáborral, a sajtónyilvánossággal és a már említett 

tradicionális kötődésekkel magyarázható. 

A rendeletmódosítási folyamat képviselő-testületi döntéssel történő lezárásakor hasonló okból érte az 

előterjesztést kritika, mint amilyen okból a szakbizottság, a méltányosságra hivatkozva nem támogatta a női 

kosárlabda többletigénye tárgyában készített előterjesztést az előbbiekben közbevetett példában. 

A helyzet most fordított volt, mert a szakbizottságot, mint előterjesztőt illette bírálat a javasolt 

rendeletmódosítás egy fejezetéért (fent kiemelt rész) a Gazdaságfejlesztési és Költségvetési Bizottság (GKB) 

részéről, amit módosító javaslat formájában meg is fogalmaztak. Javaslatuk az volt, hogy egyszerűen maradjon 

el ez a szakasz a rendeletből. Indoklásukban ugyancsak a méltányosság elvének megsértésére hivatkoztak. 

Elismerték, hogy a sport preferált várospolitikai terület, amivel kapcsolatban minden döntés nagy érdeklődésre 

tart számot, ugyanakkor veszélyes precedensnek tartották a költségvetési politika szempontjából, mivel ettől 

kezdve bármely ágazat és érdekcsoport követelheti, hogy éves költségvetése nem lehet kevesebb ,,…mint az 

előző évi költségvetési rendeletben e célra biztosított előirányzat(ok) adott évi hivatalos infláció mértékével 

megnövelt összege.” 

A rendelet szövegének idézett szakaszában látens módon meghúzódik egy olyan probléma, amely mélyebb 

elemzést igényelne. A sportegyesületeknek az a köre, amely az államszocializmus éveiben prosperált a városi 

tanácsnak, állami vállalatoknak köszönhetően, ma gyakran amnéziába esve úgy próbálja meg a viszonyát 

alakítani az önkormányzattal, mint a fenntartójával. Az éves költségvetések bevételi oldalának vizsgálatánál 

nem ritka, hogy abból 50%, nem ritkán 60% (!) fölé kerül a települési hozzájárulás. ,,Közelít” egy költségvetési 

intézményéhez, amely közjavakat, közszolgáltatásokat állít elő, tehát a közpolitika fontos végrehajtója. Ezt a 

felvetésemet azért fogalmaztam meg a dolgozatban, mert a közpolitika alakítása – különösen egy fiatal 

demokráciában – még annál is bonyolultabb, mint amire az irányadó szakirodalom észak-amerikai példák 

alapján felhívja a figyelmet. 

A döntés a képviselő-testület 2003. júliusi ülésén megszületett, méghozzá a rendeletmódosítás eredeti 

formájában, vagyis a GKB véleményét figyelmen kívül hagyva. Az ülést vezető polgármester bejelentette, hogy 

nem elégedett a határozattal, ezért a következő ülések valamelyikén javasolja újra a napirendre vételt. Ennek 

oka nyilvánvalóan a precedens elkerülése, a költségvetési politika kiszámíthatóságának fenntartása, egyszóval 

az ágazatok közötti méltányos elosztás. 

5.3. 5. 3. A harmadik periódus 

A sportról szóló rendelet következő módosítására ,,B” város képviselő-testülete 2004. márciusi illetve áprilisi 

ülésein, két fordulóban került sor. A rendeletmódosítás kétfordulós tárgyalása bizonyíthatja, hogy ,,nem ment 

minden simán”. Az Ifjúsági és Sport Bizottság volt ismét a rendeletmódosítás kezdeményezője, illetve később 

annak előterjesztője. A rendeletmódosítás közvetlen előzményei közé kell sorolni a sportról szóló 2004. évi I. 

törvény hatálybalépését, valamint több, a rendelet korábbi módosításakor kimaradt változtatási javaslatot, 

amelyek elsősorban a sportegyesületeknek biztosított éves működési támogatás odaítélésének szigorításáról, a 

döntések normatívabbá tételéről szólnak. A bizottság társadalmasítani igyekezett a döntés előkészítését és 

meghívta a városban működő sportegyesületek képviselőit, hogy tájékoztatást adjon szándékáról, illetve felkérje 

azokat az előzetes véleménynyilvánításra. 

Formális struktúrán keresztül a megadott határidőre nem érkeztek észrevételek a készülő sportrendelet 

módosításához az erre felkért egyesületektől. Annál több javaslat fogalmazódott meg a bizottságban szerepet 

játszó ,,sportegyesületi lobby”, illetve a sportban, és a képviselő-testületben is érdekelt, de a szakbizottság 

munkájában közvetlenül részt nem vevő személyektől, valamint egy politikai frakciótól is. Az előkészítő munka 

során jelentős szerepet vállalt a hivatali apparátus két szakembere. Javaslataik alapvetően meghatározták a 

rendelet-tervezet végleges nyelvezetét és normatív szabályait. Ezek a javaslatok azonban ügyrendileg kezelhető 

módon, írásos előterjesztések formájában, a szakbizottság ülésére beterjesztve, nyilvánosan, jegyzőkönyvezve 

kerültek a döntéshozók asztalára. A döntés-előkészítésnek ez a formája közpolitikailag helyeselhető. 

A ,,B” város képviselő-testületének 2004. márciusi ülésén először előterjesztett rendeletmódosítás tervezete 

néhány, a normatív szabályozást generálisan nem érintő kifogás miatt első fordulós minősítést kapott. Ezek az 

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslataiban fogalmazódtak meg. Érdekes körülmény, hogy a 

második periódusban, (2003. júliusi ülésen) a sportrendelet akkori módosításakor bekerült – és a polgármester, 

illetve a gazdaságfejlesztési bizottság által már az elfogadásakor kifogásolt – inflációkövetést előíró V. rész 9. 

szakasz módosításának (törlésének) lehetősége, ezen az ülésen – illetve azt megelőzően – senkinek sem jutott az 

eszébe. 
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Ez a kitétel alapvetően változtat a városi sportfinanszírozás lehetőségein. A kifogás azért érte a szabályozásnak 

ezt a módját, mert a más ágazatokkal illetve közfeladatokkal szembeni potenciális méltánytalanság lehetőségét 

jelenthette volna. A méltányosság elvének megsértésével. 

A második fordulós tárgyalás a képviselő-testület 2004. áprilisi ülésén volt. Ezen az ülésen, a stiláris jellegű 

módosítások mellett, már megjelent a lényeget érintő módosító javaslat. A Városüzemeltetési Bizottság 

javaslatára kikerült az V. rész 9. szakasz a rendeletből. A rendeletmódosítás, ezzel a jelentős változtatással, 

elfogadásra került. Nem kétséges a várható hatása a 9. szakasz törlésének. A mindenkori költségvetés 

megalkotása előtti alkufolyamat része lesz a sportfinanszírozás mértéke, amely a többi ágazattal szemben lehet, 

hogy méltányos, mivel ott nem kötelezi magát az önkormányzatot a pénzromlás ellentételezésére. Ez persze 

nem teljesen igaz, hiszen a központi költségvetés normatívákat biztosít a legfontosabb közfeladatok ellátásához. 

A döntés veszélye – prognózisom szerint – mégis a méltányosság elvének sérülését okozhatja, még ha ennek 

elkerülése volt is az indoka a 9. szakasz törlésének. Ezután ugyanis a sportegyesületek egyedi, eseti kéréseikkel 

fordulnak majd a polgármesterhez, a képviselő-testülethez, illetve a szakbizottsághoz, mert kevésbé lesz 

tervezhető a költségvetésük jelentős részét kitevő önkormányzati támogatás. A normatívitás ez � a korábban is 

meglévő hiánya � pedig az erősebb érdekérvényesítő képességgel rendelkező sportegyesületeket hozza kedvező 

helyzetbe. 

A másik veszély, amely az előbbitől némileg eltér, de szintén összefügg a rendelet sportfinanszírozást érintő 

szigorításával, egy héttel a rendeletmódosítást követően példával szolgált. A rendelet 5. szakasza szövegszerűen 

az alábbi szempontok alapján határozza meg a támogatás odaítélését: 

,,- a vállalt sporttevékenység rendszeressége, szervezettsége, az abban aktívan résztvevők száma � különös 

tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztály létszámára 

- a sporttevékenység eredményessége 

- népszerűsége 

- városi hagyományai� 

A 2004. évi támogatások odaítélése már az új rendelet alapján történt, a felsorolt szempontok alapján. A döntést 

követően két egyesület (egyikük az azóta alsóbb osztályba került ,,A� sportegyesület) komoly kifogást emelt a 

szakbizottság átruházott hatáskörben hozott döntésével szemben a polgármesternél, aki ideiglenesen 

felfüggesztette a bizottság döntését. 

A képviselő-testület 2004. májusi ülése azonban jóváhagyta a bizottság beszámolóját az átruházott hatáskörben 

hozott intézkedésről. A kifogás úgy szólt, hogy az elosztás aránytalan (differenciált sic!), egyoldalúan preferál 

sportegyesületeket. Valójában két olyan sportegyesület emelt kifogást, amelyek egy ideje eredménytelenek, de 

erős érdekérvényesítők, mivel jelentős befolyással rendelkeznek a döntéshozói körben. Egyikük kifejezetten 

pártolná az egalista elosztási gyakorlat folytatását, amely nem tesz különbséget a fenti szempontok alapján az 

egyes sportágak és sportegyesületek között, és ezzel a hatékonyság elve sérülne. 

6. 6. Megjegyzés az esettanulmány margójára 

Esettanulmányomban azt a célt tűztem ki célul, hogy bemutassam az önkormányzati programalkotás egyik-

másik gyermekbetegségét. Hosszú folyamatot igényelhet még a költséges és tudományos alaposságot feltételező 

programalkotás intézményesülése, annak széleskörű elfogadása a politika és a lakosság (választói csoportok) 

részéről. A közpolitika folytatásánál a passzív, de kritikus közönség elvárja a szakszerűséget, ugyanakkor 

igényli a demokratikus kontrollt is, ami átpolitizálja a programalkotást. A civil szerepvállalás azonban a 

példában szereplő településen és hazánkban sok helyütt a befolyásolás e sajátos módjában merül ki, vagyis 

közvetlenül vesz részt egyik-másik társadalmi szervezetek a döntéshozatalban. Önkormányzatiságunk eddigi 

rövid történetében ezt egy specifikus jelenségként értékelem, amely a szervezett, tudatos és határozott civil 

fellépést kívánja helyettesíteni. A hazai önkormányzatiság fejlődésében természetes módon alakult ki ez a 

magatartásforma, ami idővel a demokratikus tradíciókkal rendelkező társadalmak állampolgári részvételéhez, 

érdekkijárásához hasonló formákká módosulhat. 

A dolgozatban szereplő példa is bizonyítja, hogy a közpolitikai problémák többségét a köz- és magánérdek 

összeegyeztetése okozza, magánérdeknek tekintve a kisebb közösségek partikuláris érdekeit is. 
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7. fejezet - A turizmuspolitika és 
regionalitás 

Gonda Tibor 

1. Bevezetés 

A 90-es évek közepétől folyamatosan napirenden tartott feladat a turizmus kereteinek új megfogalmazása, az 

átfogó jogi szabályozásának modernizálása, egy új gazdasági, társadalmi környezet kialakítása. 

A régóta várt új turizmus törvény megalkotása egyik választási ciklusról a következőre tolódik át folyamatosan. 

Sem a szakma érdekérvényesítő képessége, sem pedig a turizmusbarát politikusok szándéka nem elég erős a 

turizmus törvény magalkotásához. 

Nagy öröm azonban számomra, hogy ha törvény nem is lesz a közeljövőben, úgy tűnik egy új, átfogó választási 

ciklusokon átnyúló Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS) megalkotása és a sokoldalú társadalmi 

egyeztetést követően parlamenti elfogadása reális célkitűzés lehet. 

Ezen reális célmegvalósításnak elősegítése érdekében jött össze 2004. júniusában a dél- dunántúli turisztikai 

régió közel száz szakembere, hogy véleményükkel hozzájárulhassanak a széles társadalmi alapon nyugvó 

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia kialakításához. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia alkotását 

koordináló, szervező stáb korrektül építi be a formálódó végleges anyagba a társadalmi egyeztetéseken 

megfogalmazott javaslatokat. Napjainkban már a 4. NTS változat egyeztetése zajlik. 

Az eddigi társadalmi egyeztetésekből egyértelműen látszik, hogy a turizmus szakma a regionalitás iránt mélyen 

elkötelezett. 

Az 1996-os területfejlesztési törvényt követően a turizmus szektor volt az első, amely kezdte komolyan venni a 

regionalítást. 

Létrejöttek a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, nagyobb hangsúlyt kapott a regionális turizmus marketing, 

mely eredményeként a Magyar Turizmus Rt. is létrehozza a maga területi igazgatóságait. 

Sajnos a működésre vonatkozó törvények nyitva hagytak számos olyan kérdést, melyek szabályozatlansága 

nehezíti az összehangolt, hatékony munkát. 

- Mi legyen a RIB-ek munkaszervezete 

- A regionális marketing igazgatóságok és a RIB-ek kapcsolata 

- Regionális Területfejlesztési Tanács és munkaszervezetének kapcsolata a RIB-el. 

Ezen kérdések, viszonyok tisztázása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a turizmus regionális irányítása a 

területfejlesztés hatékony szereplője lehessen. 

Olyan NTS kialakítása szükséges, mely biztosítja azon intézményrendszer kialakulását, melyben megvalósulnak 

az alábbi elvárások: 

- Komplex, integrált rendszerbe helyezni a turisztikai termékek kialakításával és piacra vitelével, valamint a 

koordinációval kapcsolatos erőfeszítéseket. 

- A döntéseket az érintettekhez minél közelebb delegálni, arra a szintre, ahol az adott problémákat, feladatokat a 

legjobban ismerik (szubszidiaritás elve). 

- A döntések, feladatok végrehajtásának biztosításához szükséges forrásokat biztosítani az adott szervezet 

számára. 

- A kezdeményezések felkarolása, a helyi vállalkozások döntéshozatalba való részvételének biztosítása. 
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2. A turizmus és a Nemzeti Fejlesztési Terv 

Hazánkban a területfejlesztésre szánt források döntő része az NFT keretében kerül felhasználásra. Különösen 

fontos ezért, hogy az NFT-ben hogyan lett az ágazat reprezentálva, milyen intézkedése teszi lehetővé a 

turisztikai célú fejlesztések támogatását. 2002 őszén, mikor mi magunk is készítettük a Regionális 

turizmusfejlesztési stratégiánkat még arról volt szó, hogy a turizmust, mint jelentős gazdasági ágazatot a 

Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjaiból is lehet támogatni. 

Sajnos a végleges változat szerint már csak 2006. végéig lehet forrásokat szerezni a turizmus számára a 

Regionális Operatív Program keretében. A számokat is megvizsgálva az a személyes véleményem alakult ki, 

hogy semmi esetre sem nevezhető az NFT nyertesének a turizmus. 

A ROP-ból két nagy prioritás mentén lehet pályázati forrásokat elnyerni. A turisztikai vonzerők fejlesztésére 

országosan 3 évre alig több mint 20 milliárd forint, míg a vállalkozói szféra által is hozzáférhető turisztikai 

fogadóképesség javítását célzó pályázatokra mindösszesen 8 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez jóval alulmúlja 

a Széchenyi Terv keretében az egy-egy év alatt odaítélt pályázati összegeket. 

A kritika mellett pozitívumként kell megemlíteni több dolgot is: 

- A turisztikai vonzerők fejlesztésére szánt összeggel és a pályázati kiírásban megfogalmazott célokkal ismét 

deklarálva és nyomatékosítva lett, hogy az alapvető turisztikai vonzerőfejlesztés nem elsősorban vállalkozói 

feladat. A jelentős állami forrás nem nélkülözhető e területről. Ezt jelképezi az igen magas támogatási intenzitás 

(97,5%) és az ezzel összhangban lévő elenyésző önerő szükséglet (2,5%). 

- Az ágazat szereplőit ( beleértve a turizmusbarát önkormányzatokat) nagyon intenzív projekt-előkészítő munka 

jellemezte. Jól haladt a projektgenerálás, melyhez komoly segítséget nyújtott a Széchenyi Terv két projekt-

előkészítést szolgáló pályázata. 

- A regionális fejlesztési stratégiákban és ezekkel értelemszerűen összefüggő regionális operatív programokban 

kiemelt prioritásként jelenhetett meg a turizmus Negatívumként a szűkösen rendelkezésre álló forrásokon kívül 

a vállakózói szféra alulmotiváltságát (30-40%-os pályázati támogatás) emelném ki. Bár ez utóbbit némileg oldja 

az a tény, hogy a szűkösen rendelkezésre álló forrásokra � az előzetes információk alapján 

- már napjainkban készen áll megfelelő számú jól előkészített projekt. 

Veszélyként hívnám fel a figyelmet az ökoturizmus túlértékelésére. A régiónkban a turisztikai vonzerő 

fejlesztésre szánt 3,5 milliárd forintnak kb. 60%-át ökoturisztikai fejlesztésekre kívánják fordítani. Ez 

önmagában nem lenne baj, sőt a régió turizmusa számára igen fontos fejlesztések lehetnek. Ha azonban nem 

követi a vonzerőfejlesztést szolgáltatásfejlesztés is (pl.: szállás, vendéglátás, programok stb.), akkor a turizmus 

szektornak nem lesznek számszerűsíthető eredményei. Nem fog nőni a fogadó kapacitás hiányában sem a 

vendégszám, sem a vendégéjszaka szám, nem nő jelentősen a turisták helyi költése. Generálhat ugyan fejlődést 

a régió turizmusára, de a projekt konkrét fejlesztési területekhez tartozó településeken nem lesz mérhető, 

számszerűsíthető mutatókban a turizmus fejlődése. 

Az NFT-vel foglalkozó rész zárásaként még egy hiányosságra szeretném felhívni a figyelmet. A készülő NTS-

ben a turizmus interszektorális jellegére többször is felhívják a figyelmet. Ez az interszektorális jelleg nem 

lelhető fel viszont eléggé az NFT-ben. Van olyan HEFOP-os pályázat, ahol a GVOP-ban nyertes pályázatokhoz 

kapcsolódó munkaerő képzésre lehet pályázni. Azáltal teljesen összeegyeztethető lett volna az is, ha a ROP 

nyertes témáihoz is � így a turisztikai témákhoz is � lehetne képzési pályázatokat benyújtani. Milyen jól 

illeszkedne az egyes ROP-os prioritásokhoz tartozó szakemberképzés (pl.: örökség menedzser, ökoturisztikai 

menedzser). 

3. A turizmus intézményrendszere 

,,Vízió 2013 

A tervezési időszak folyamán talpra áll a jelenleg fejtetőn álló piramis: egyértelművé válik a település-kistérség-

megye-régió-állam közti munkamegosztás a turizmusban és helyükre kerülnek, illetve létrejönnek a ma még 

hiányzó regionális struktúrák. A finanszírozás forrásai ott keletkeznek és a döntési szintek oda kerülnek, ahol az 

adott turisztikai feladat a legjobban megoldható, az EU szubszidiaritás elvének megfelelően. 
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Az állam központi forrásokból a turizmus nemzetgazdasági szintű stratégiai tervezés, az alapkutatásokat és a 

statisztikai információkat, a vállalkozásbarát szabályozási környezetet, stratégiai alapinfrastruktúra elemek 

fejlesztését és az egységes külpiaci marketinget biztosítja. Az ágazat hosszú távú kiszámíthatóságát, az 

egyértelműen meghatározott feladat- és hatásköröket a Turizmus törvény biztosítja� . 1 

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában megfogalmazott vízióval mindannyian egyetértünk. Vizsgáljuk 

meg, hogy mit kell tennünk azért, hogy ez a vízió elérhető, reális legyen. 

A stratégia által felvázolt szervezeti rendszer egy jövőbeli állapotot, egy elérendő célt rögzít, tahát nem a 

jelenlegi állapotot mutatja be. A kitűzött szervezeti cél elérése nem valósulhat meg egy felülről vezérelt, 

azonnali döntéssel, hanem egy később kitűzendő menetrend szerint, az érintettek bevonásával kell zajlania. 

A stratégia háromszintű turisztikai intézményrendszert képzel el a jövőben. A három szint a helyi, a regionális 

és a nemzeti. (A stratégiában szerepel egy negyedik szint is, a megyei, erről a későbbiekben szólunk. A 

különböző szintek jellemzői, feladatai és intézményei az alábbiak. 

Települési szinten: Azon településeknél, ahol szednek be helyi idegenforgalmi adót, elvárásként fogalmazható 

meg, hogy legyen helyi turizmusfejlesztési koncepció, és évről évre folytassanak tudatos turizmusmarketing 

tevékenységet. Országosan kb. 470 település lenne ebben érintett. A helyi szint kizárólag helyi 

kezdeményezésekre épül, finanszírozásában az állam semmilyen közvetlen módon nem vesz részt. A kellő 

turisztikai potenciállal rendelkező kistérségekben és településeken a helyi lakosság, az önkormányzatok és a 

turisztikai szolgáltatók szoros együttműködésével létrejövő helyi turisztikai szervezetek (Helyi Desztináció 

Menedzsment Szervezet, HDMSZ) feladata a helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése és promóciója. A régiós 

turisztikai szervezetek által végzett feladatokkal való átfedést el kell kerülni, ennek egyik biztosítéka maga a 

feladat jellege (vagyis csak az adott településre vagy kistérségre jellemző turisztikai vonzerők 

fejlesztése/promóciója), másrészt pedig az együttműködés szükség esetén az érintett regionális szervezetekkel. 

Kistérségi szinten: Felértékelődés alatt álló szint. A többfunkciós területfejlesztési kistérségeknél szükségesnek 

érzem, hogy alkossák meg a kistérségi szintű turizmusfejlesztési koncepciójukat és hangolják össze a turizmus 

marketing tevékenységet. A helyi összehangolt marketing munkában és termékfejlesztésben jelenjen meg a 

,,helyi márkák� kialakításának az igénye. 

Megyei szinten: Önkormányzati törvényből adódóan ennek a szintnek kötelezően kell a turizmussal 

foglalkoznia. Ehhez azonban többnyire sem megfelelő intézményekkel, sem megfelelő forrásokkal nem 

rendelkeznek. Mivel a közigazgatási régiók létrejöttére a közeljövőben nem sok esélyt látok, és így a megyei 

közigazgatás tartós fennmaradásával kell számolni, célszerű lenne ezért ezt a szintet is eszközeiben 

megerősíteni. 

Jelenleg 19 megyében összesen két Megyei Turisztikai Hivatal működik. A finanszírozás fentebb említett 

összefüggései miatt a turizmus finanszírozási rendszerében ezek a hivatalok közvetlenül támogatásban továbbra 

sem részesülnek, ugyanakkor a javasolt szervezeti rendszerben megtalálhatják a kapcsolódási lehetőséget. A 

megyék turisztikai szerepvállalását illetően a stratégia � az OIB Stratégiai Munkabizottságával egyetértésben � 

javasolja, hogy amennyiben a jövőben az önkormányzati törvény változtatására sor kerülhet, a létező 

közigazgatási egységek minden szintjén legyen kötelező a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása. 

Regionális szinten: Az NTS vitaanyaga igen korszerűen fogalmaz a regionális szintről: 

,,A turizmus területi igazgatása, szervezése a fejlett turizmusgazdasággal rendelkező országokban több szinten 

valósul meg. A változó közigazgatási rendszeren belül szükséges egy alulról építkező, konzisztens, más 

területekkel szoros együttműködésben fejlődő turisztikai regionalítás megteremtése, amely jellemzői alapján 

lehetővé teszi az európai uniós források hatékony felhasználását. Az alulról építkező turisztikai regionális 

rendszer, amely döntési hatáskörrel és finanszírozási forrásokkal jár, érdekeltté teszi a résztvevőket az aktív 

működésre együttműködésben� 2 

A regionális szint egyértelműen a tervezési-statisztikai régiókat jelenti. Az OIB véleményével egyetértésben, az 

EU Strukturális Alapjaiból érkező, a turizmusfejlesztés céljaira is elérhető forrásokhoz való hozzáférés 

(beleértve a tervezéstől a megvalósításig terjedő teljes folyamatot) lehetőségeit figyelembe véve a stratégia a 

turizmusfejlesztés szempontjából a tervezési-statisztikai régiókat kezeli területi egységként. A közigazgatási 

változtatásokkal összhangban a stratégia által kezelt régiók számát a mindenkori közigazgatási szerkezethez 

                                                           
1 Részlet a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Vitaanyagából � 3. verzió, Társadalmi egyeztetés 64. oldal 
2 Részlet a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Vitaanyagából � 3. verzió, Társadalmi egyeztetés 67-68. oldal 
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(azaz a tervezési-statisztikai régiók számához) kell igazítani. (Az un. Turisztikai régiók, valamint a kiemelt 

desztinációk szerepéről ld. lejjebb.) 

A régióban a turisztikai feladatok ellátását a regionális turisztikai szervezetek (Regionális Desztináció 

Menedzsment Szervezet, RDMSZ) végzik. Legfontosabb feladatuk az NTS-hez igazodva kidolgozni a régió, 

mint desztináció fejlesztési stratégiáját. A RDMSZ a régió turisztikai munkaszervezete, tulajdonképpen a 

jelenleg működő Regionális Marketing Igazgatóságok jelentős továbbfejlesztéseként. A közhasznú működésű 

szervezet integrálja a turizmus helyi és regionális szereplőit mind a közszférából, mind a magánszektorból. A 

szervezet tulajdonosi köre az államból, az önkormányzatokból és a vállalkozói szektorból tevődik össze. Bár 

kiemelten fontos, hogy a szervezet az államtól minél függetlenebben működhessen, az állam szerepe a 

finanszírozási oldalon hosszabb ideig várhatóan nem nélkülözhető. 

A tulajdonosi kör képviselői alkotják a szervezet irányító testületét, mely a mai Regionális Idegenforgali 

Bizottságoknak felel meg, tagságát tekintve a RIB-ekkel nagyrészt átfedésben van. A regionális turisztikai 

szervezet az iránymutatásuk alapján működik, annak menedzsmentje az irányító testület által elszámoltatható. A 

szervezet egyik elsődleges finanszírozási forrása (a költségvetési hozzájárulás mellett) a működtetés során az 

idegenforgalmi adóbevételek után járó 1+3 Ft � a korábbi +2 Ft-hoz képest új � 1 Ft-ja, ami már nem is kerül 

önkormányzati szintre, hanem regionális szinten kerül átutalásra. Az NTS javaslata, hogy az egyes irányító 

testületek (tehát a jelenlegi RIB-ek) a Regionális Fejlesztési Tanács önálló turisztikai szakbizottságaként 

működjenek, amely megkerülhetetlen a turizmust érintő döntések előkészítésében, a projektkiválasztásban, de 

szervezetileg nem az RFT része. 

3.1. A turisztikai régiók szerepe 

A tervezés-statisztikai régiók rendszerében, elsősorban a finanszírozás, a pályázati forrásokhoz való hozzáférés 

problémái miatt hosszú távon a turisztikai régiók nem kezelhetők a jelenlegi formában, ez pedig a Balatont és a 

Tisza-tó régiót érinti. Az NTS azonban továbbra is természetes, megbonthatatlan egységként kezeli ezt a két 

turisztikai célterületet. 

A két érintett területen a jelenlegi szervezeti keretek, a feladatok és a finanszírozás részbeni átalakításával 

létrejövő szervezetek a helyi turisztikai szervezet (HDMSZ) jellegzetességeit viselik magukon, azonban a 

regionális jellegű igényekhez igazított hatáskörrel. Tehát ezeknek a szervezeteknek teljes mértékben alulról jövő 

kezdeményezésként kell létrejönniük, azonban az NTS előírja a Balaton és a Tisza-tó esetében érintett regionális 

turisztikai szervezetek együttműködési kötelezettségét (finanszírozás kérdésekben is). A Balaton és a Tisza-tó 

esetében is az irányító testület a jelenlegi RIB-hez hasonlóan működik, munkaszervezete pedig a HDMSZ. 

A megfogalmazott elvek a napi gyakorlatban sajnos még nem érvényesülnek. 

A RIB-ek: 

- nem jogi szervezetek 

- rendezetlen a munkaszervezetük ügye 

- megszűntek a regionális turisztikai pályázatok 

A területfejlesztés meghatározó szereplője a Regionális Területfejlesztési Tanács. A RIB-nek ezért stratégiai 

szempontból is fontos a RTFT-vel való szoros munkakapcsolat kialakítása. Ennek egyik jól látható útja lenne az 

is, ha a RTFT elfogadná a RIB-et állandó munkabizottságának. 

Így a RIB önállóságának megtartása mellett lehetőség lenne a turizmus régión belüli ágazati érdekeit 

hatékonyabban képviselni a területfejlesztés intézményrendszerében, sőt a pályázati kiírások véleményezésében 

és a pályázatok elbírálásában való aktív részvétellel a RIB konkrétabb, kézzelfoghatóbb hatással tudna lenni a 

turizmus egészére. 

Összefüggéseiben megállapíthatjuk, hogy a készülő NTS korszerűen vélekedik a regionális szint szerepéről, sőt 

a regionális fejlesztési forrás képzésére tett javaslattal részben a feladatok ellátásához szükséges eszközrendszer 

kialakítására is javaslatot ad. Ennek tükrében különösen érthetetlen a Magyar Turizmus Rt. magatartása, mely a 

regionális marketing szerepének korlátozására irányul. 

Az Magyar Turizmus Rt. a regionalitás marketing igazgatóságainak létrehozásával és működtetésével pozitív 

szerepet vállalt a regionalítás ügyének szolgálatában, a regionális identitás kialakításában. 
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Remélem, hogy a vélt vagy valós gazdasági kényszerek miatt a Magyar Turizmus Rt. nem tér el tovább a 

régióbarát gyakorlattól, és tevékenységét a most formálódó Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia szellemében 

fogja végezni. 

3.2. Kiemelt desztinációk 

Magyarországon számos olyan terület található, amelyek adottságaik és a várható turisztikai trendek alapján 

hosszú távon is (nemzetközi szempontból is) versenyképes desztinációvá fejleszthetők. Ma ebben az értelemben 

kizárólag Budapest tekinthető ilyen működő desztinációnak. Kiemelten fontos, hogy a promóción túlmenően a 

turizmussal összefüggő feladatok egységes rendszerben valósulhassanak meg, ezért javasolt az ilyen kiemelt 

célterületeken helyi turisztikai szervezet (HDMSZ) létrehozása, melynek vezetésére az irányító testület jogosult. 

Ilyen kiemelt desztinációvá fejleszthető lehet Pécs is abban az esetben, ha elnyeri az Európa Kulturális Fővárosi 

címet. 

Nemzeti szint: 

A jelenlegi Magyar Turizmus Rt. bázisán (fejlesztéssel, átalakítással) egy komplex feladatok ellátására alkalmas 

nemzeti turisztikai szervezet (Nemzeti Desztináció Menedzsment Szervezet, NDMSZ) jön létre, mely felöleli 

többek között a piacfejlesztés, a stratégiai termékek tervezése és a nemzeti promóciós feladatokat. 

Továbbra is lehetőséget kell biztosítani a turizmus állami és magánszektorbeli szereplői kapcsolódására. A 

jelenlegi Országos Idegenforgalmi Bizottság feladatainak bővítésével kialakítandó a legfelsőbb szintű turisztikai 

egyeztető fórum, amelynek magánszektorbeli tagjai � a mögöttük álló, kellő reprezentativitású szakmai 

szervezetek képviselőiként � hatékonyan, célratörően érvényesítik a szektor érdekeit az államigazgatás felé. A 

szervezet elnöke képviseli a turizmus állami és magánszektorbeli egységes érdekeit, integrátori szerepet lát el, 

valamint ő a legfőbb lobbista, a turizmus ,,arca� a sajtó és a közvélemény felé. 

A nemzeti szintű turisztikai intézményrendszer egy fontos eleme az NTS Monitoring Bizottság. A stratégia 

megvalósulását folyamatosan nyomon kell követni, hogy teljesülneke a benne kitűzött célok, szükség esetén 

pedig változtatni kell a stratégián. Ez a nyomon követés, a monitoring, magában foglal az adatgyűjtéstől a 

stratégia esetleges szükséges módosításán át számos feladatot. A Monitoring Bizottság � melynek operatív 

munkáját a Turisztikai Hivatal munkatársainak egy csoportja fogja végezni �. A Monitoring Bizottság a 

stratégia megvalósításának figyelemmel kisérésével, országos szintű kérdésekkel (mint a kiemelt termékek 

fejlesztése), a makrokörnyezet változásainak követésével foglalkozik, és a stratégiát illető legfontosabb 

kérdésekben dönt. Regionális és helyi szinten nem hoz döntéseket, onnan döntési jogköröket nem von el. 

A modern elképzelés tehát már adott. Már csak a politikusok felelősségteljes döntése szükséges ahhoz, hogy az 

ország gazdaságának talán legdinamikusabb ágazata új, hatékony intézményi, jogi, gazdasági környezetben 

folytathassa tevékenységét. 
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8. fejezet - Interrégió 

Gondolatok a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet működőképessé 
tételéről, EU- kompatibilitásáról, avagy hogyan 
intézményesítsünk arra érdemes belső( inter)régiót 
Magyarországon, ha máshogy nem lehet? 

Oláh Miklós 

1. Bevezetés 

Az alábbi rövid helyzetleírás és gondolatkísérlet azt a problémát járja körül, amellyel utóbbi évekbeli 

sikertelenségével, valamint Magyarország EU-taggá válásával (egyebek mellett) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

kénytelen szembesülni. Területén, bár jelentős állami, önkormányzati és magántulajdonú (jórészt az EU 

polgárainak tulajdonát képező) javak koncentrálódnak, bár átlagon felüli mértékben veszi ki részén a hazai GDP 

előállításában, szociológiailag bár sokrétű, de szerves és integrált, intenzív regionális identitással rendelkező 

helyi társadalmat tudhat a magáénak, a lehatárolt területen pontosan olyan intézményesültséggel, legalább olyan 

kiépített infrastruktúrán és szakszerű módon valósul meg a területfejlesztés, mint a hét statisztikai fejlesztési 

régióban, másokkal ellentétben saját jogon a jövőben sem lesz képes garantálni a fenntartható fejlesztéshez 

szükséges javak előállítását. Saját forrásai ezen minőségében persze ma sincsenek, viszont a hazai területpolitika 

decentralizálása esetén sem lesznek, mint ahogy önnön jogon speciális helyzeténél fogva az EU-források 

megszerzésére is alkalmatlan lesz a jövőben. Mivel a térség irányítási konfliktusai a jelenlegi jogi (igazgatási és 

területfejlesztési) szabályozás keretein belül a beidegzett területpolitikai technikákkal láthatóan 

orvosolhatatlanok, érdemesnek tűnik elgondolkodni a lehetséges alternatívákon. 

2. Az üdülőkörzet 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) Somogy, Veszprém és Zala megye területének 3780 km2-nyi részén 164 

települést foglal magában. Városainak száma Badacsonytomajjal a közeljövőben bővül 16-ra. 

Állandó lakosainak száma az utolsó (2001-es) népszámláláskor 249.000 fő volt. A népszámlálás időpontjában a 

KSH mintegy 101.000 lakás mellett 72.000 üdülő ingatlant is összeírt. A megegyező besorolású hazai 

ingatlanok 29 %-a található itt, az üdülőkörzet tehát megközelítőleg egy átlagos megye lakóingatlan vagyonával 

rendelkezik. 

A régió helyi társadalmát az állandó népesség soraiban regisztráltakon túl tehát ingatlanonként 3-4 fővel 

számolva 210.000 - 280.000 üdülőtulajdonos kerekíti félmilliósra. Tovább árnyalja az itt együtt élők helyi 

társadalmának összetételét az a körülmény, hogy az elmúlt évtized elejétől a régióban jelentős mértékű külföldi 

állampolgárok által történt ingatlanvásárlás figyelhető meg. A külföldi vásárlók zöme az EU polgára, (76 %) 

német, 14 %-uk osztrák állampolgár, a fennmaradó 10 %-nyi ingatlanon további 43 ország polgárai osztoznak. 

A régió gazdaságának és társadalmának kohéziós tényezője a térségben centrálisan elterülő Balaton. Közép-

Európa legnagyobb édesvízi tavának felülete 600 km2, partvonalának hossza 235 km, víztömege (normális 

esetben) 2 milliárd m3. A régió területének meghatározásakor több szempont egyidejű, következetlen 

alkalmazása játszott szerepet. A vízgyűjtő terület nagysága 5.775 km2, melyből a BKÜ csupán 3.780 km2-es 

mértékben részesedik. A lehatárolók a többi mellett az idegenforgalmi szempontokra sem voltak tekintettel, így 

része ma az üdülőkörzetnek az ipari profilú Tab, és így esik ki abból a térség kimutathatóan legjelentősebb 

vonzáskörzet központja, Veszprém. 

A 164 településnyi turisztikai régió területén valamilyen mértékben 18 önkormányzati területfejlesztési társulás 

található. Különböző területaránnyal 14 KSH kistérség van jelen, teljes területével azonban csupán négy 

(balatonalmádi, balatonföldvári, balatonfüredi, fonyódi). A külső és belső területi inkompatibilitási problémákra 

és az ezek kezeléséért felelős központi szereplők problémaérzékenységére jellemző, hogy a 2003-as évi KSH 

kistérség reformhoz kutatási eredményeken 1 alapuló BFT-határozat 2 formában beadott javaslatokat az illetékes 

                                                           
1Oláh Miklós: Az érintettek többségén nem múlik Vélemények és gondolatok a Balaton térségének státuszáról és területi problémáiról 
Kutatási zárótanulmány Balatoni Integrációs és fejlesztési ügynökség Kht. 
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főhatóságok egyetlen ponton sem vették figyelembe. Így tartozik az üdülőkörzetbe kezdetektől pl. az ajkai 

kistérség egyetlen településeként Öcs község, mely viszont a Müvészetek Völgye (igaz, utolsóként társult) 

tagjaként a Balaton-felvidék kulturális turizmusának szerves és jelentős része. 

Balaton 

 

Forrás: Youtube 

A régió közigazgatása erősen megosztott, mindez a részterületek (ágazati igazgatás) vonatkozásában is 

elmondható. 

Jelentős hiányosságokkal írható csak le a térség intézményi struktúrája. Mindez elsősorban a jobban szem előtt 

lévő területfejlesztési intézményrendszer működésének anomáliái szintjén tudatosult, viszont általánosan is igaz. 

A térség területén (azok hagyományos, BKÜ-ből kirekesztett megyeszékhelyekre telepítettsége miatt) nincsenek 

meg, ill. hiányosan vannak jelen a középfokú szolgáltatások igazgatási, egészségügyi, oktatási, pénzügyi 

szolgáltatási stb. intézményei. Balatonfüred és Balatonalmádi kistérség kivételével ezen szolgáltatások 

megközelíthetősége az ismert hazai lakossági térhasználati szokások miatt3 a régió területének többi részén a 

somogyi és a zalai megyeszékhelytől való távolságból fakadóan problematikus. 

3. A régió gazdasági súlya és népességmegtartó 
ereje, avagy a balatoni területpolitika tétje 

A régió területét érintő statisztikai kistérségekben becsülhető bruttó hazai termék összege mintegy 600 milliárd 

Ft, és a BKÜ területén képződik a magyar idegenforgalmi adóbevétel 21%-a. A 2000. évi adóbevétel 21%-a. A 

2000. évi adatokkal számolt eredmények szerint a BKÜ GDP-je alapján mért gazdasági fejlettsége (1306 ezer 

Ft/fő) a vidéki magyar átlagot (1039 ezer Ft/fő) 26%-kal felülmúlja bár, az egy főre eső adóköteles jövedelem a 

vidéki átlagnak azonban már csupán 85,6%-a. 4 

A Balaton régióturisztikai vonzereje országos viszonylatban még mindig jelentős és számottevő bevételi 

forrásokat testesít meg, a helyben élő állandó népesség mindebből azonban csupán keveset profitál. A 

meglehetősen rövid turisztikai szezonra az ország és a világ számos pontjáról pihenni és feltöltődni ide érkező 

turisták számára többnyire szintén csak az év e szakában ide települő, állandó jelleggel máshol élő és praktizáló 

ingatlantulajdonosok és a mintegy kétezer főnyi vállalkozó nyújt szolgáltatásokat, akik az e tevékenységből 

származó bevételek után nem a régióban, hanem saját állandó lakóhelyükön, ill. elsődleges, meghatározó 

telephelyükön róják le a közterheket.5 

A régióban képződő nemzeti jövedelem döntő részének régóta tartó és folyamatos térségből való kivonása és a 

máig alapvetően redisztributív filozófiájú és technikájú régiófejlesztés az idők során az ország e szerencsés 

sorsúnak tartott vidékén negatív előjelű gazdasági és társadalmi folyamatokat generált. 

Magyarországnak ez a vidéken egyedüli összefüggő rurális innováció hordozó térsége sokáig volt képes 

valameddig ellenpontozni a hazai un. magrégiók 6 (a főváros, a nagyvárosok, nyugati országrész, Bécs-Budapest 

tengely) innovációs gócait, ma jelentős strukturális problémákkal küzd. A régió belső területi 

egyenlőtlenségeivel kapcsolatban mindenki tisztában van azzal, hogy a parthoz egyre közelebb eső területek, 

települések viszonylagosan egyre fejlettebbek és fordítva. Azt már � megfelelő statisztikai adatszolgáltatás 

híján � saját kutatási eredményeink mutatják, hogy mindez eme előbbi tengelyre merőlegesen is igaz. Az 

országnak ezen a viszonylagosan kis területén ugyanazok, és csaknem ugyanazon mértékű (igaz, más szélső 

értékű) mikro- regionális különbségek tapasztalhatók, mint országos viszonylatban a Ny-K tengely mentén. 

                                                                                                                                                                                     
29/2002 sz. BFT-határozat a teljes körű központi statisztikai adatszolgáltatás BKÜ- számára való igényléséről, és az önálló és teljes jogkörű 
statisztikai-területfejlesztési régióvá válás irányában teendő lépésekről. 
3 Ld. Oláh Miklós: Adalékok a regionális identitás térbeliségének megrajzolásához in.:Területfejlesztés és közigazgatásszervezés 

(szerk.:Glatz F.) MTA. Bp. 2000. 
4 Lőcsei Hajnalka-Nemes Nagy József:A Balaton régió gazdasági súlya és belső térszerkezete Kistérségi mozaik 2003. Regionális 

tanulmányok ELTE Regionális földrajz Tanszék MTA ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport Bp. 2003. A tanulmány a Balatoni 

Integrációs és fejlesztési ügynökség megrendelésére készült. 
5Oláh Miklós: Egy rendhagyó régió rendhagyó helyi társadalmáról Comitatus, 2003. 7-8. 
6Friedmann, J. 1969:A General Theory of Polarized Development. University of California, Los Angeles, ill.:Rechnitzer János: Az osztrák-

magyar határ menti együttműködés a kilencvenes években in.: Elválaszt és összeköt a határ (Szerk.:Nárai- Rechnitzer MTA-RKK.1999. 
Pécs-Győr 
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Szintén a legújabb vizsgálatok 7 derítettek fényt arra, hogy jelentős strukturális problémákkal kell szembenézni a 

régió állandó népessége összetételének alakulásában. Az országos trendnek megfelelő természetes 

népességfogyást a régióban valamelyest kompenzálta bár a pozitív vándorlási egyenleg, ez azonban a lakosság 

egyre jelentősebb mértékű elöregedéséhez vezetett. E folyamatot jó ideje tovább gerjeszti az a körülmény, hogy 

elérhető árú lakóingatlanok és egész éves egzisztencia híján jelentős mértékű az újonnan végzett, magas szinten 

képzett fiatal korcsoporthoz tartozók régióból történő elvándorlása. 

A vizsgálatok eredményei arra is választ adtak, hogy esetükben egyértelműen kimutatható a kényszer. 

Megfelelő helyi egzisztencia, képesítésük szerinti munkahelyek rendelkezésre állása esetén örömmel 

maradnának, hiszen olyan több generáció óta itt élők gyermekeiről van szó, akik szeretnek itt élni. Megélhetési 

okból azonban a fővárosban, a Dunántúl nagyvárosaiban és külföldön próbálnak szerencsét. A következő két 

éven belül a régió állandó népességének 5 %-a tervezi a Balaton környékének elhagyását, soraikban erősen 

felülreprezentáltak azok, akikről az imént esett szó. 

Demográfiai számítások szerint a közelmúltban és a jelenben megfigyelhető trendek alapján elmondható, hogy a 

régióban állandóan élők gyermekvállalási hajlandósága (100 nő élete során történő szüléseinek száma) az utóbbi 

6-7 évben az országos átlag (1,30) alatti (1,25), mely körülmény ráadásul nem is növeli az állandó lakosság 

élettartamban mérhető életesélyeit úgy, mint a vidéki Magyarországon általában. A megfigyelhető demográfiai 

trendek szerint a BKÜ lakónépessége vándorlás nélkül számolva a vidéki átlagot meghaladó mértékben 2041-re 

csaknem egy hatodával csökkenhet (az egyszerű reprodukcióhoz az itt élő nők 80-90 %-ának kellene eggyel 

több gyermeket vállalnia) , a nyugdíjas korúak aránya pedig megduplázódik, ha területpolitikai tényezők nem 

avatkoznak bele mesterségesen a folyamatokba. 

Mindezen folyamatok � egyebek mellett � turisztikai szempontok szerinti szem előtt tartása azért lényeges, 

mert a régióban jelenlévő népességből ez utóbbiak, az állandó jelleggel aktív korukban is itt élők azok, akik 

létrehozzák, működtetik és újratermelik azt a legszélesebb értelemben vett tárgyi (közüzemi szolgáltatások, stb.) 

és intézményi (oktatás, egészségügy, közigazgatás, szolgáltatások) infrastruktúrát, amelyen � az állandó 

népesség egész éves gazdasági és társadalmi életének mederben tartásán túl � a szezonálisan megjelenő 

turizmus is bonyolódik. 

Annyi máris elmondható, hogy tudatos beavatkozás hiányában ezen infrastruktúra működtetése egy öregedő 

korszerkezetű, csökkenő társadalmi aktivitású és romló képzettségű, innovációra egyre kevésbé alkalmas helyi 

társadalom kezében lesz a jövőben, mely körülmény önmagában is képes veszélyeztetni a balatoni 

turizmusfejlesztés fenntarthatóságát. 

4. Területpolitikai intézményrendszer és 
problematikus interregionalitás 

Az üdülőkörzet elkülönülő (a Budapest Agglomeráció Fejlesztési Tanácsával együtt kötelezően létrehozandó) 

területfejlesztési intézményesítéséről az 1996. évi XXI. (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

törvény intézkedik. A 89/19997.(V.28.) számú kormányhatározat ekkor még 152 településben határozza meg. 

Az időben valamelyest változó taglétszámú Balaton Fejlesztési Tanács tagjai az érintett szaktárcák, az érintkező 

három megye és statisztikai fejlesztési régió, az önkormányzati fejlesztési társulások, megyei munkaügyi 

központok, kamarák delegáltjaiból, vagyis közvetett képviselettel működik. 2000-től, ill. megalakulása óta 

állandó meghívottja és aktív résztvevője a Tanácsnak az üdülőtulajdonosokat képviselő Balaton-parti 

Fürdőegyesületek Szövetsége és a többnyire (de nem kizárólagosan) az állandó lakosok soraiból szervezett 

Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége. A BFT, ahogy elvileg minden egyéb fejlesztési tanács, tudományosan 

megalapozott és elfogadott fejlesztési koncepció és stratégia alapján dolgozik, ezen dokumentumokban rögzített 

elvek szerint folytatja programjait, kezdeményez pályázati lehetőségeket, hozza gyakorlati forráskihelyezésről 

szóló döntéseit, és végzi azok monitorozását. 

A Tanács felhatalmazása csak a turisztikai vertikumra terjed ki, az egyéb tematikák megmaradtak a megyei és a 

regionális fejlesztési tanácsok feladat- és hatáskörében. A térség regionális területpolitikai tényezőinek elvszerű, 

tervszerű és szakszerű kooperációja esetén történhetne akár megnyugtató, s így eredményes módon is a régió 

fejlesztése, a gyakorlat eredményeinek elemzése azonban nem ezt mutatja. 

                                                           
7Hablicsek László: A Balaton régió demográfiai helyzete és lakónépességének előreszámítása 1990-2001-2041 
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A Balatoni Integrációs Kht. döntéselőkészítő kutatócsoportja részletes elemzésnek vetette alá az 1999.I.1.és 

2002. XII. 31. közötti, BKÜ. területét érintő pályázatokat. 8 Ezek eredményei szerint a 16,5 Mrd.Ft.-ra aspiráló 

2269 pályázó közül 1589 (70%) nyert, összesen 9,8 Mrd. Ft-ot. A hét tanács közül a BFT által kezdeményezett 

pályázatok az összes pályázat 45%-át adják, és 74%-uk volt nyertes. Az elemzés eredményeinek témánk 

szempontjából legfontosabb megállapításai azonban nem is a pályázati aktivitás, az összegek vonatkozásában 

érdekesek, hanem abban a tekintetben, hogy az ugyanazon területet több aktor részéről érintő forráskihelyezés 

szinte teljes mértékű koordinálatlanságát tapasztalhatjuk. A befogadott pályázatok 68 %-a sorolható a BFT adott 

időszakban érvényes fejlesztési stratégiája szerinti prioritások alá. Ha leszámítjuk belőlük az ezen 

szempontoknak teljes mértékben megfelelő, csak a BFT részéről kezdeményezetteket, akkor ez az arány már 

csak 47%-os, vagyis a megyei és az egyéb regionális kezdeményezésű, BKÜ területét érintő pályázatok 

esetében 53%-os mértékben olyan elképzeléseket fogadtak be, amelyek nem a balatoni regionális stratégiai 

elképzelések megvalósítását célozták. (Ha a Széchenyi terv keretein belül, a BFT és egyéb kiírók által 

kezdeményezett, egyébként négyötödös mértékben prioritások alá sorolható pályázatokat is leszámítjuk, akkor 

az arány már csak 32%.) Az összes nyertes pályázatból 69%-nyit lehetett a hivatkozott prioritások közé sorolni. 

Ha belőlük elvesszük a BFT- pályázatok nyerteseit, akkor ez az arány 54%-os. 9 

A balatoni regionális együttműködés szükségességét kétségbe nem vonók közül néhányan már felhívták arra a 

figyelmet, hogy a Balatonért felelős szervek illetékességi területének átfedései feltétlenül zavarok és 

párhuzamosságok forrásai. 10 

Mindezen (hosszasan folytatható) tényezőket csupán azért tartottam szükségesnek felidézni, hogy argumentálja 

a balatoni érdekeket és szempontrendszert szem előtt tartani tudó területpolitika feladatainak súlyát, 

jelentőségét, tétjét, vagyis szükségességét. 

A Balaton régió 

 

Forrás: http://abalaton.hu 

5. A lehetséges alternatívák 

5.1. A: Önálló önkormányzati, igazgatási, fejlesztési régió 
(megye) 

                                                           
8A BKÜ-ben 1999-I.1 és 2002. XII. 31. között benyújtott és elbírált regionális kiírású pályázatok legfontosabb jellemzői Kézirat, ld.: 

www.balatonregion.hu 
9Az imént jellemzett pályázati adatbázis 2003-as adatokkal és az elmúlt öt év központi ágazati forráskihelyezéseivel kiegészített 
változatának jóval engedékenyebb átkódolásakor is azt az eredményt kaptuk, hogy a befogadott pályázatok 24,6-, a nyertes pályázatoknak 

pedig a 21,4%-a esik kívül a prioritásokon. Csak az utóbbiaknál maradva: a megyei közalapítványok az esetek 35,7-, a minisztériumok 34,6-

, a regionális tanácsok 8,7-, a megyék 5,5-%-ában támogattak olyan pályázatokat, amelyek nem sorolhatok prioritások alá. 
10Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és közigazgatás Dialóg Campus Kiadó, Bp.- Pécs, 1999.195.p. 

http://abalaton.hu/
http://www.balatonregion.hu/
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Az imént vázolt problémákat a régió jelentős térségi identitással jellemezhető helyi társadalma és területpolitikai 

tényezői ma már ismerik, számon tartják és többé-kevésbé kidolgozott stratégiák alapján próbálnak tenni a 

helyzet javítása érdekében. 

Lakossági téren mindez egyrészt a hazai vidéki átlagot jóval meghaladó mértékű vállalkozási11 és non-profit 

aktivitásban 12 testesül meg, az itt élők egyéni és családi stratégiájában elterjedtebb a �több lábon állás�, mint 

akár a Dunántúlon másutt. E magatartás szociológiai okai és történelmi gyökerei a régió helyi társadalmának 

viszonylagosan magas fokú polgárosultságában keresendőek. A Balaton környékén erős, a XIX. századra 

visszamenő hagyományai vannak és nem pusztán az arisztokrácia, de a polgárság soraiban is a non-profit 

szervezettségnek, a civil aktivitásnak. E folyamatot jelentős mértékben fékezte az 1948-1989 közti időszak 

társadalmi struktúrája, a piacgazdasági modell mellőzése, a redisztribúció preferálása, ezen elsődleges 

gazdaságszervező elv és gyakorlat ellen azonban éppen a Balaton régióban kezdtek el leghamarabb érvényesülni 

a primer pártállami struktúrák ellehetetlenülésével egyre nagyobb teret nyerő másodlagos struktúra elemei. 

Az 1980-as évek elején legalizált magánszálláshely-bérbeadás, magántaxizás stb. a nagyobb hazai városok 

mellett éppen az üdülőkörzetben, különösen a partközelben élőket egyre nagyobb mértékben volt képes 

egzisztenciálisan függetleníteni az állami és tanácsi redisztribúciótól. A polgárosodás kulturális dimenziójában 

pedig a nyugatról ide látogatók által megtestesített fogyasztói és magatartás minta hazai viszonylatban korai 

megtapasztalásának, a relatíve magas arányú idegennyelv-ismeret és a rendszeresen ideérkező, illetve visszatérő 

vendégekkel ápolt kapcsolatok utazási szokásokban is megtestesülő hatásának volt szerepe. A régió kis- és 

középvállalkozói közül az idegenforgalomban, a kereskedelmi és a pénzügyi-ingatlanforgalmazási szektorban 

érdekeltek soraiban többen támaszkodnak üzleti tevékenységük során külföldi ismerősökre, rokonokra. 

Mindezt tovább erősíti szintén a legutóbbi időszakban végzett kutatások 13 eredményei közt kimutatott erős 

regionális identitás. Ezek az elemzések azt bizonyítják, hogy a térség egészében (és nemcsak a parton, bár ahhoz 

közeledve egyre erősebben) jelentős mértékű a polgárok Balatonhoz kötődése. A kapott identitás-mutatók 

szerint az itt élők �balatonisága� a BKÜ területén alig kimutatható szintűre redukálja a máshol általános 

megyei identitást. (Idegenben történő bemutatkozáskor �a településnév említésének értelemszerű primátusa 

mellett az emberek egyharmada jellemzi magát balatoninak, míg ilyen helyzetben csupán 2%-uk könnyíti meg a 

másik fél dolgát megyéje megnevezésével.) Az üdülőkörzet felnőtt korú polgárainak 65%-a sorolja saját 

települését a Balaton Régióhoz, 14% a Dél-Dunántúlhoz, 12% a Közép-Dunántúlhoz, 9% pedig Nyugat-

Dunántúlhoz. A Balaton-környék önálló területi önkormányzatiságának ötletét 82% osztja, a Balaton régió 

önálló közigazgatási kategóriává tételével pedig a BKÜ állandó népességének 81%-a ért egyet és csupán 19% 

ellenzi azt. 

Az önállóság mellett szóló értékek a parttól legtávolabb eső településeken is mindenhol többségi véleményt 

mutatnak. Az önálló területiség mellett kardoskodók soraiban a magasabb iskolai végzettségűek és a fiatalabb 

korcsoportokhoz tartozók jelentős mértékben felülreprezentáltak. 

Mindezen körülmények részben arról is tanúskodnak, hogy � szemben az ország mesterségesen, a megyék 

csoportosításával nyert fejlesztési régióival � a Balaton térsége szerves szociológiai képződményt rejt magában, 

melynek polgárai tisztában vannak a térség országos viszonylatban is jelentős gazdasági súlyával, de azzal is, 

hogy a környezetükben, közvetlenül vagy közvetve a közreműködésükkel létrejövő turisztikai produktum 

előnyeiből alulreprezentáltan veszik ki ők maguk a részüket. 

A balatoni identitást, mint rendhagyó jelenséget a valóban magával ragadó földrajzi-természeti-kulturtörténeti 

együtteshez való kötődés mellett a periféria mára szeparatizmusba hajló centrum-ellenes attitüdjével 

magyarázhatjuk még. 

A közelmúltban megismert lakossági attitűdön túl a régió státuszának dolgában a BFT hivatalos 

állásfoglalásáról már esett szó, igaz, az új összetételű Tanácsot (bár annak 2002-es választások után a 

miniszterelnők részéről delegált új elnökét csak azzal a feltétellel választotta meg a még előző összetételű 

tanács, hogy az előbb hitet tett az önálló Balaton régióra törekvés melett), e lehetőség megjátszása (az okkal 

valószínűsíthető kudarc elkerülése és egyéb okok miatt) érzékelhetően kevésbé ambicionálja, mint a korábbit. 

                                                           
11Az APEH és a KSH. 2004. I.1-i adatai szerint számolva a főváros (109 ) után a BKÜ-ben a legnagyobb mértékű (81) az 1000 lakosra 
vetített vállalkozások aránya, a sorban Győr-Moson-Sopron megye a harmadik (75), a vidéki átlag 62 vállalkozás/1000 fő 
12A KSH nonprofit statisztikáiból számolt adatok alapján a BKÜ-ben mintegy 2100 civil szervezet működik. Az 1000 lakosra vetített 

országos átlag 5,2, a fővárosi 7,0, a BKÜ átlaga 8,7, a parti települések átlaga 11,0. 
13Oláh Miklós:A megtalált régió Kézirat. 
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A Balaton-környék önkormányzatainak többségét tömörítő Balatoni Szövetség (1904- 1949, 1991-) 

állásfoglalása a kezdetektől máig egységesen autonómia-párti, melyet a térség önkormányzati vezetőinek 

körében végzett hivatkozott felmérés azon eredményei is illusztrálhatnak, miszerint a polgármesterek 82%-a az 

egységes és önálló, a területfejlesztési funkciókon túlmenő igazgatási, önkormányzati régiót ambicionál. 

A Szövetség 2003 novemberében Balatonakaliban tartott elnökségi ülésén döntöttek arról, hogy a térség 

parlamenti képviselői törvénymódosítási javaslatot nyújtanak be azért, hogy a BKÜ 164 településén 2004-ben, 

az EU-parlamenti választásokkal együtt népszavazást tartsanak a Balaton régió önállóvá tétele érdekében. 14 Az 

elnökség a helyi szavazati joggal nem rendelkező üdülőtulajdonosokra is gondolt, számukra aláírásgyűjtést 

szerveznek. 

A Szövetség 2004. szeptember 14-i elnökségi ülésén Simon Károly ügyvezető elnök előterjesztésében tárgyalta 

az önálló Balaton régió népszavazás útján történő elismertetésének lehetséges módjait. Az elnökség döntése 

szerint a Szövetség a témáról 2004.október 14-i közgyűlésén dönt majd véglegesen. 15 

A régió meglehetősen nagy mértékű civil társadalmi (nonprofit) lefedettségéről esett már szó. A szektor 2001. 

március 24-én hozta létre regionális szövetségét. A Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége alapszabályában 

kezdetektől ott szerepel az önálló régió eszméjének képviselete. E cél elérése érdekében a Szövetség a 2004 

őszén un. Kék-Zöld Szalag-mozgalmat indított. 

Az iméntiekhez képest új és nagy jelentőségű a 19 tagegyesületben mintegy 6 ezer tagot számláló, 

üdülőtulajdonosok érdekeit képviselő Balaton-parti Fürdőegyesületek Szövetségének 2003. október 18-i, 

Balatonlellén hozott állásfoglalása alapján tett nyilatkozat a Balaton régió mielőbbi létrehozása érdekében. A 

Szövetség a demokratikusan létrehozott régió felállításának elveiről, szerveiről is szól. E szerint a régió legfőbb 

irányító szerve a Balatoni Állandó Konferencia, mely a három, egymástól markánsan elkülönülő oldalból 

(állami, önkormányzati, és üdülőtulajdonosok) áll. A bár laikus tervezet fontos, rég számon tartott 

érdekellentéteket mutató feszültségeket rajzol ki. Ezek legfontosabbikában szavazati jogot követelnek 

maguknak a helyhatósági választásokon és a helyi népszavazásokon, ill. részönkormányzati jogosultságokra 

való igényt artikulálnak. 16 

Ami a balatoni regionalizmus történetiségét (ama bizonyos időt) illeti, az önálló Balaton régió (pontosabban: 

megye) igényének képviselete markánsan először 1919-ben merült fel.17 A Munkás-Katona-és Földműves 

Tanács március 30-i keszthelyi ülésén Fodor Imre direktóriumi elnök indítványára, 182 községből 141 

követelésére (77,5%) alapozva hoztak döntést a Balaton vármegye Keszthely központtal történő létrehozásáról. 

A döntést Pámer Imre direktóriumi tagot delegálva juttatták el július 8-án a Belügyi Népbiztossághoz. Az okot 

Zalaegerszeg és Nagykanizsa megyeszékhelyi státuszért vívott harca szolgáltatta, mely átmeneti 

területmegosztással járt, aminek az eredményeként Keszthely a nagykanizsai központú terület része lett.18 A 

térség megkülönböztetett státuszának elismertetése ezt követően is többször felmerült, hasonló élességgel 

azonban csak a közelmúltban ill. napjainkban. 

A három megyére, három fejlesztési-statisztikai régióra szabdalt BKÜ önmaga hivatalosan csupán úgynevezett 

funkcionális turisztikai területi egység, mely körülmény kontrasztjában jól kivehető jelei vannak a spontán 

régióképződés informális megnyilvánulásainak. A Balaton Fejlesztési Tanács integráló-kohéziós szerepe mellett 

nyilvánvalóan nem véletlen a települési önkormányzatok Balatoni Szövetségbe rendeződése, mint ahogy a non-

profit szektor is hazai viszonylatban korán (2001.március 24.) hozta létre regionális szervezetét, a Balatoni Civil 

Szervezetek Szövetségét. E folyamat szintén érdekes eleme a BKÜ területén megtalálható öt történelmi 

borvidék hegyközségeinek 2003 februárjában történt Balatoni Borrégióvá alakulása. 

A többnyire a megyékhez idomuló dekoncentrált államigazgatási szervek közül az egyik (FVM �Területi 

Főépítész) elemének illetékességi területét - helyesen-a BKÜ 164 településéhez igazították. A korábbi osztott 

területi igazgatást meghaladóan 2004-től egységes hatósági intézményesültségű a régióban a természetvédelem. 

A Magyar Távirati Iroda megyékre szervezett irodái, országos viszonylatban teljes lefedettségű tudósítói 

hálózata egyetlen ponton mutat �következetlenséget�: az MTI-nek külön balatoni tudósítója is van. Ezek a 

maga nemében precedensértékű döntések egyúttal arra is bizonyítékok, hogy igazgatás-technikailag 

kivitelezhető a BKÜ teljesebb értékű, valódi regionalizálása. Ma már senki sem csodálkozna azon, ha a hasonló 

                                                           
14A Balatoni Szövetség ezen kezdeményezése a jogi útvesztők áttanulmányozását követően végül is a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége 

által indított Kék-Zöld Szalag Mozgalom támogatásává módosult. 
15 Simon Károly szóbeli közlése alapján 2003.12. 13.sz.10.o. 
16A Balaton-parti Fürdőegyesületek Szövetségének Nyilatkozata, ld.: pl.: Szemesi Újság, 
17Simon K.:Volt, van, lesz, A Balaton régió kialakulásának holyamata Comitatus, 2002.7-8. 
18ld.:Agg Z.: Mi lesz veled vármegye? Vp.M.Önk., Veszprém, 1991. 
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problémák és érdekek hasonlóképpen rendeznék csatasorba a ma még három megye kamaráihoz tartozó 

vállalkozásokat, mint ahogy azon sem, ha a térség politikai tényezőinek egy része regionális párt először éppen 

itt történő létrehozásával színezné tovább a magyar pártszerkezetet. 

Egy közelmúltban lefolytatott médiavizsgálat19 eredményei szerint a BKÜ felnőtt lakosságának kétharmada 

tekint várakozással egy regionális szemléletű balatoni heti-, illetve napilap elé, mely potenciális piac idővel 

nyilván megtalálja majd a maga befektetőjét. 

A koordinálatlanság jeleit ma a legnagyobb mértékben talán az egymástól többnyire elkülönülten, szétaprózott, 

ágazati szemlélettel és érdekeltségekkel működtetett állami intézmények és vagyontárgyak viselik magukon. 

Integrációjukra már csak a tulajdonos állam valós érdekei szerint is mielőbb sort szükséges keríteni, mely 

fejlemény sürgető regionális érdek is egyben: A Balaton Fejlesztési Tanács ezen önmaguk sorait megszervezni 

képes szektorok koordinátoraként tudná a leghatékonyabban ellátni speciális területpolitikai feladatait. 

A meglévő status quo felborítása persze mindig érdekeket sért, ráadásul sok munkával is jár. Bár az érintett 

megyék és régiók vezetői a feljebb hivatkozott vizsgálatok alkalmával pozitívan nyilatkoztak legalábbis a BKÜ 

kiterjesztett, teljes feladat- és hatáskörű fejlesztési térségének létrehozása mellett, kérdéses, hogy valódi, éles 

tárgyalási helyzetben miként foglalnának állást. 

Az önálló Balaton régió ellenzői általában azzal zárják rövidre a vitát, amivel általában a regionalizáció hazai 

ellenségei is szokták, mondván, még központja sincs a térségnek, továbbá, hogy az ország területét hiánytalanul 

és ismétlődésmentesen lefedő, nagy műgonddal már kialakított NUTS-térkategóriák presztizsérdekek miatti 

felbontása indokolatlan. Az előbbi problémafelvetés szinte mindig eléri a hatását, a kérdés körül a Balatonnál 

sincs egyezség, 20az utóbbihoz a BFT bemutatásánál ismertetett, durva szakszerűtlenségeket megjelenítő 

kistérség beosztási anomáliák és a hozzájuk való makacs (csak szakmai presztizs szempontokkal magyarázható) 

ragaszkodás miatt nincs mit hozzátenni. 21 A valódi akadályokat persze a törvényhozói konszenzus hiánya (teljes 

regionális reformhoz kétharmados parlamenti többség szükséges) mellett a mindenkori kormányzat 

stabilitásigénye, költségvetési (ahogy láttuk, a régió nettó befizetője a központi költségvetésnek), és ágazati 

(többnyire apparátus) érdekek testesítik meg. 

S persze a szakmaiak (�Mindenek előtt: a régió tudósok közötti harcok tétje� 22). Nyilvánvalónak tűnik, hogy 

ma a Balaton-környék régióvá válása folyamatának lehetünk szemtanúi. Attól, hogy erről sem az ország 

regionalizálásának területi, intézményi kereteit egyfajta módon definiáló politika, sem pedig az ebben részt 

vállaló regionális tudományok nem hajlandóak tudomásul venni, attól még így van. Ezt a folyamatot szerencsés 

volna tudatosan és szakszerűen, vagyis a szervesültség jeleit mutató helyi társadalmak önazonosságának 

figyelembevételével alakítani. 23 Lehet lassítani (erre furcsa módon elsősorban a központi kormányzat pozitív 

diszkrimináció formájában �úgy is mondhatnánk, hogy plusz források kihelyezésében, vagy pl. az utolsóként 

ismertetett modellhez való pozitív hozzáállásukban� megnyilvánuló gesztusai lennének a legalkalmasabbak), és 

gyorsítani. 

Ez utóbbi ma pl. abban állhatna, hogy az intenzív előkészületek jeleit felmutató regionális tudományokkal 

foglalkozó (ezen kutatási eredményeket egyébiránt ismerő) szakma IDEA munkacsoportba sorolható része és a 

politika az ország mesterséges, konszenzusosnak egyáltalán nem mondható regionalizálására irányuló 

reformjaiban számoljon a Balaton környék egyneműségével, és ennek megfelelően építse azt be az új 

struktúrába. Ez utóbbinak ma pontosan az ellenkezője történik, mely körülmény csak tovább fokozza a régió 

                                                           
19Dombi Gábor: A médiafogyasztási szokások, az országos és a helyi médiumok szerepe a Balatoni közvélemény formálásában Kutatási 

zárótanulmány Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség, Balatonfüred-Siófok 
20Oláh Miklós: Az érintettek többségén nem múlik Vélemények és gondolatok a Balaton térségének státuszáról és területi problémáiról 

Kutatási zárótanulmány Balatoni Integrációs és fejlesztési ügynökség Kht. 
21A KSH e területi anomáliák miatt nem szolgáltat pl.a megyeiekhez hasonlóan kiadványáron adatokat. Bár adatbázisában természetesen 

megtalálható a BKÜ-kód, azt csupán négy adatra vonatkozóan (külföldi, belföldi vendégek és vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken) szolgáltatja a szokásos módon és rendszerességgel. A központi adatszolgáltatás BKÜ-t illető anomáliáinak orvoslása 
céljából tett intézkedést az 1075/2003-as (un. 47 pontos balatoni) kormányhatározatban foglalt kormányprogram célkitűzéseit korrigáló 

1033/2004-es kormányhatározat 15. pontja. 
22Bourdieu P. Az identitás és a reprezentáció Szociológiai figyelő, 1985.1. 
23 Vö.: Bőhm Antal:Lokális és regionális identitás Comitatus, 2002. április 29-33.: � �regionális identitás jelenleg nem létezik 

Magyarországon�azért, mert régiók sem léteznek�A rendszerváltás óta minden kormánynak voltak régiós elképzelései�, de egyik ötlet 

sem jutott el a megvalósulásig, azaz az adott térség intézményesítettségéig � Ugyanakkor a gyakran változó kormányzati elképzelésekkel 
szemben vannak alulról szervezett régiók�., amelyeket az adott térség helyi társadalmaiból a lokális és regionális igényeknek megfelelően 

próbálnak � gyakran ár ellen úszva - kialakítani. A Balaton régió, amely jó kapcsolatokat ápol a Loire-menti régióval, vagy a Vág-Ipoly 

régió, amelynek határon átnyúló kapcsolatai vannak�Vajon nem lenne ésszerűbb a kormányzati ötletekhez ezeket a regionális törekvéseket 
is � legalább � figyelembe venni?� 
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helyi területpolitikai tényezői és a helyi társadalom többségének centrumellenességét, ma már hellyel-közzel 

nyílt szeparatizmusát. 

Kár volna megkerülni a dolgot, esetünkben ugyanis nagyrészt erről van szó. Ahogy az identitás valami(k)hez 

való kötődést jelent, úgy valami(k) ellen is irányulhat. Nézzük, mit ír erről az ismert francia szociológus: �És 

valóban a régió nem követelhetné létét, ha már nem létezne mint megbélyegzett tér, mint �provincia�, melyet a 

�központtól� való gazdasági és társadalmi (nem földrajzi) távolság definiál, vagyis a főváros által konstruált 

anyagi és szimbolikus tőkétől való megfosztottsága.� 24 

A tér ma már �megbélyegzett�, Bourdieu szerint tehát követelheti létét, vagyis az anyagi (saját forrásképző és 

forrásszerzési lehetőségek, és az ehhez szükséges) szimbolikus (a többi fejlesztési régiót megillető területi 

státusz, jelképek) tőkét. E követelések sikeressége a központi hatalom és az érintett, ma már sok tekintetben 

erodálódó megyék restaurációs hajlamainak tartósságában, valamint a Balaton régió konfliktusképességében 

méretődik meg. 

5.2. B: A valóban kiemelt balatoni üdülőkörzet 

A teljes jogú, saját alanyiságú forrásszerzésre is alkalmas régióvá alakulás elképzelhető alternatívája az 

üdülőkörzet területpolitika részéről történő valóban kiemelt kezelése annak érdekében is, hogy az egyre romló 

pozíciójú régió vissza tudja szerezni és meg tudja tartani versenyképességét a nemzetközi idegenforgalmi 

piacon, ennek következtében újra elfoglalhassa korábbi helyét az innovatív, népességmegtartó erővel 

rendelkező, és a hazai GDP előállításában is jelentős részt vállaló térségek között. 

Ez az alternatíva a jelenlegi status quo mellett minden különösebb gond nélkül megvalósítható. Tulajdonképpen 

semmi egyéb nem kell hozzá, mint sok központi költségvetési pénz. Az is csupán azért, mert a BKÜ az ország 

tényleges regionalizálása esetén sem fog saját bevételekkel rendelkezni, és az EU forrásaihoz sem jut hozzá a 

jelenleg adott jogalanyiság mellett. A fejlesztések zöme tehát nemzeti forrásokból kell, hogy megvalósuljon. A 

központi költségvetésből folyamatosan és gazdagon ellátott régió néhány éven belül újra versenyképessé tehető 

Kelet-Közép Európában. Tehető mindez az állami redisztribúció jól beidegződött módszerével, vagy a források 

egy jelentős részének decentralizálásával, vagyis BFT-hatáskörbe utalásával. 25 Mindez a kételvűség, a kettős 

mérce alkalmazása kiválthatja persze az európai területpolitikai játékszabályok kemény feltételrendszerében 

őrlődő, folyton kockáztató, eredményességük érdekében kénytelen-kelletlen a partnerségre szorított egyéb 

területfejlesztési szereplők ellenszenvét, az elvtelen pozitív diszkrimináció demoralizáló hatásától viszont okkal 

várható el pl. a balatoni regionális identitás, különösen pedig az autonómia-törekvések lanyhulása. 

A látszat kedvéért alkalmasint itt is hozzá lehet idomítani a BKÜ határait a KSH kistérségekéhez, vagy fordítva 

(aszerint, hogy miként éri kisebb presztízsveszteség a korábbi aktorokat), mivel azonban ebben a modellben alig 

van jelentősége a monitoringnak, akár ez is megspórolható. E modell életben hagyásával kis idő elteltével egy 

tétellel bizton nőhet a régió turisztikai vonzereje: a máshol megfáradt területpolitikusokat és fejlesztő 

menedzsereket (phd-hallgatókat) szakmai időutazásra lehet invitálni a területfejlesztés e közép-európai 

rezervátumába. 

5.3. C: Integrált regionális kooperáció: Interrégió 

Az elgondolás kézenfekvő: ha nem tudsz változtatni a játékszabályokon, próbálj meg hatékonyan élni velük! A 

jelenlegi jogszabályi és intézményi kereteken belül a meglévő (részben ezekből is levezethető) téves 

beidegződésekből adódó anomáliák (egymást átfedő feladat- és hatáskörök, a területi tervezés és a 

forráskoncentráció hiánya stb.) alapvetően a területpolitikai szereplők tevékenységének összehangolásával, 

együttműködéssel nagyrészt feloldhatók. Ennek eszköze a BFT, az érintett három megye és három fejlesztési-

statisztikai régió döntéshozatali szerveinek, valamint ügynökségeinek kölcsönös előnyökön nyugvó, 

szerződésbe foglalt együttműködése. 

Az együttműködés főbb formai és tartalmi elemeinek kimunkálása a partnerség jegyében, jól előkészített 

programozott tárgyalás eredményeképpen valósulhat meg. E folyamat révén a megyék és a régiók a BFT 

hatáskörébe delegálhatnák a BKÜ területén meglévő idegenforgalmi-turisztikai fejlesztési, környezet- és 

                                                           
24 P. Bourdieu: uo. 
25Megjegyzendő, hogy e modellhez, (csakúgy, mint pl. a megyei intézményfenntartáshoz sem szükséges területi önkormányzat) a BFT 

működtetése sem szükséges. A központi költségvetés forrásait ágazati keretek között is lehet kezelni. (A területfejlesztés irányításában 

szereplő tanácsrendszerbeli, átmeneti és rendszerváltás utáni központi, regionális és helyi tényezőinek elemzéséről ld. Pálné Kovács Ilona: 
Regionális politika és közigazgatás Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 1999. 111-165.pp. ) 
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természet-, valamint pl. katasztrófavédelmi (esetleg egyéb) feladataik tervezését, programozását, monitorozását, 

az azokra szánt forrásokkal együtt. Ez utóbbi mértéke lehet az adott fél előző időszaki, BKÜ területét illető 

forráskihelyezése csakúgy, mint pl. egy ezek átlaga alapján számított normatíva. Mivel a forráskoordinációtól a 

koordinálatlan forrásfelhasználáshoz képest eleve előnyök remélhetők, az együttműködés nyilvánvalóan pozitív 

végösszegű játszmaként írható le, az önkéntes cserék ezen túlmenően természetükből adódóan is 

eredményeznek allokatív hatékonyságot. 26 

Mindez nem jelentené azt, hogy a megyék, régiók lemondanak a saját területükön megvalósuló területi 

folyamatok befolyásolásáról. BFT-be delegált tagjaik révén most is részt vesznek a folyamatokban (mivel a 

jelenlegi modellben a tagdíjon 27 kívül semmit sem kockáztatnak, részvételük többnyire formális, aktivitásuk a 

delegált tag személyes ambícióinak, leterheltségének, szorgalmának függvénye csupán), tanácsban való 

részvételük csak most nyerne valódi értelmet. Nem másról van tehát szó, mint a regionális politika 

regionalizálásának 28 egy speciális módjáról, melyben valódi esélyekkel valósulhatnának meg az olyan, ma még 

inkább csak hangoztatott, mint szem előtt tartott elvek, mint a decentralizáció, a szubszidiaritás, az 

addicionalitás vagy éppen a partnerség. 

Az így működő, governance-típusú területpolitikai hatalomgyakorlás 29során az eddigi források felhasználásával 

is eredményesebb modellel van dolgunk, melynek révén jócskán növelhető a térség abszorpciós képessége. 

Lehetővé válhat az EU forrásainak saját jogon történő felhasználása (ez persze eseti kooperáció révén is 

megtörténhet, a programozhatóság és a monitoring szempontjából azonban szerencsésebb a tartós, szerződéses 

keretek közt folytatott szimbiózis), mely nem utolsó szempont egy olyan turisztikai régióban, ahol az 

ingatlantulajdonosok egy nem elhanyagolható része és a vendégek még mindig jelentős hányada az Unió 

polgárai közül kerül ki. 

Az elgondolás a központi hatalom regionális politikájának feljebb már említett regionalizálásával, és az eddigi, 

BKÜ területén beruházott közvetlen ágazati források decentralizálásával, tehát BFT-hez telepítésével tovább 

finomítható. Az érintett tárcák BFT-ben helyet foglaló képviselői útján a kommunikáció és a központi hatalmi 

kontroll ma is létezik, ez esetben azonban ez is új értelmet kaphatna. A források központi és regionális 

hányadának egymáshoz való közelítése a felek partnerségi viszonyának alakítására is jó hatással lehetne. 

Ez esetben viszont már nem pusztán a látszat kedvéért lenne szükséges feltépni a régió külső és belső 

területiségének definiálásakor rosszul elvarrt határokat és központi statisztikai adatszolgáltatás outputjává tenni 

a BKÜ-t. A(z) (inter)régiót a modell lényegénél fogva a KSH kistérség-beosztással kell kompatibilissé tenni, és 

most már nem csupán általában a program-monitoring, mint egyebek mellett a partnerek regionális integrációból 

származó érdekeltségi viszonyainak összehasonlítható és nyilvános nyomon követése érdekében. Ígéretünk 

ellenére itt már hozzá kellene nyúlni valamelyik jogszabályhoz. Megjegyzendő, hogy nem feltétlen kellene 

létező, Brüsszelnek lejelentett NUTS-kategóriákat felborítani. Az egyébként is módosítás alatt lévő, egyszerű 

parlamenti többséget igénylő 2000.évi CXII. tv-ben (A BKÜ. területrendezési tervének elfogadása és a balatoni 

területrendezési szabályzat megállapításáról) szabályozott településkört kellene a KSH-kistérségek határaihoz 

szabni. Ahogy már utaltunk rá, mindezt fordítva is lehet, természetesen a megyehatárok figyelembe vételével. 

Megjegyzendő, hogy közösségi szinten (EU) a terület-beosztási struktúra, a NUTS rendszer jelenti a 

tagországok feletti közösségi kompetenciát, melyet 2003. év folyamán revízió alá vettek, és az 1059/2003. 

közös Európa Tanácsi és Bizottsági Rendeletben újraszabályoztak. Ebben a térségek NUTS beosztását annak 

lakossági volumenével határozták meg. A BKÜ ebben a rendszerben a NUTS 3, ill. 4 kategóriának lenne 

megfeleltethető. Az új beosztás szerint a hazai három NUTS-I terület egyike a Dunántúl, melynek ha nem is 

kizárólagos, de szerves része a teljes területével egyebek mellett itt számon tartott Balaton régió. Nem 

elképzelhetetlen, hogy a tízek csatlakozása utáni EU rövidesen ezeket a NUTS-I területeket teszik 

forráskihelyezési gyakorlatuk tárgyaivá. 30 

Az ötlet alapja egyáltalán nem új. A regionális fejlesztés, környezetvédelem, katasztrófaelhárítás tárgyában a 

tervezés, megvalósítás és monitoring területén hasznosítható, OECD által preferált projektet ismertetett Dr. 

                                                           
26 Debora Stone:Policy Paradoxon New York, W.W.Norton & Company, 2001. ld.: a �Célok� fejezetében a hatékonyságról írottakat. 
27A BFT tagjai 2004-05-25-i állapot szerint összesen 56.201.121 Ft-nyi tagdíjjal tartoznak a Tanácsnak. A Tanácsba delegált megyei 

önkormányzatok ebből 6,2 millió Ft-tal, a régiók pedig 28 millió Ft-tal, az alacsony érdekeltségű, viszont jelentős pénzügyi problémákkal 

küzdő megyei kamarák csaknem 20 millió Ft-tal részesednek. Nem járnánk messze a valóságtól, ha azt állítanánk, hogy a térség regionális 
léptékű területpolitikai tényezőinek viszonyát ma jelentős mértékben a tagdíjhátralék rendezése tematizálja! 
28 Bruder, W.-Ellwein, T.: Raumordnung und staatliche Steuerungsfahingkeit. Politische Vierteljahressschift,1979. 10. 
29ld.:Pálné Kovács Ilona:A területi érdekérvényesítés átalakuló mechanizmusai Politikatudományi Szemle 2003.4. 
30 ld.: Zongor Gábor: Európa változó területpolitikája és a magyar regionális törekvések Kézirat 
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Csalagovits István már 1992-ben. 31. A projektről 1993-ban készült jelentés a magyar kormány számára. 32 

Régióközi együttműködésre buzdító ajánlást fogalmazott már meg a BKÜ 1999-es, elfogadott Területfejlesztési 

Koncepciója 33, a BFT Középtávú Fejlesztési Stratégiája prioritásainak ez az egyike 34 , kíséreltek meg már a 

régió fejlesztésével foglalkozó intézmények közötti együttműködés kidolgozására 1999-ben operatív programot 

is létrehozni a BFT megbízásából. 35 Az utóbbi BFT részéről történő elfogadására nem került sor, mely kudarc 

csak részben vezethető vissza az elkészült anyagok kétségkívül meglévő hiányosságaira. A korábbi 

sikertelenségben szerepe lehetett még az önálló Balaton régió koncepció megvalósításába vetett hitnek csakúgy, 

mint a potenciálisan érintett partnerek felkészületlenségének. 

Az itt ismertetett adaptációs modell annyiban új, hogy az interregionális integráció hagyományos keretein és 

tartalmán túlmenően olyan körülmények megteremtését javasolja, amely biztosan képes a területi tervezés és 

monitoring diszfunkcionalitásainak kiküszöbölésére, és amelyben a valódi áldozat- és kockázatvállalás miatt 

garantált a résztvevők aktivitása, sikerben való érdekeltsége. 

A modell azonban a közeljövőben is csak igen körültekintő módon, jól előkészített tárgyalások és tervszerű 

szakmai háttérmunka eredményeképpen valósítható meg. E munkához bizonyára felhasználhatók az Interreg-

programok tapasztalatai. Ezek korlátai jellegükből (nemzethatárokon átnyúló együttműködések) adódóan 

nyilvánvalóak, nemzethatárokon belüli hasonló interregionális együttműködésre viszont alig van példa. Az 

együttműködés sikere esetén az interrégióban résztvevő partnerek olyan know-how birtokába kerülhetnének, 

melynek a jövő Európai Uniója nagy hasznát vehetné még. 

6. Aktualitások 

A Balaton régióban érintett három megye és a BFT elnökének éves gyakoriságú eszmecseréje hagyományos. 

Hosszú idő (1996) óta először idén, június 24-én, Keszthelyen került sor a három megyei közgyűlés és a BFT 

közös ülésére. Az ülés napján Magyarország 54. napja volt tagja az Európai Uniónak. A megyék talán 1995-ben 

hiába vették le szokásos harkányi (majd pécsi) konferenciájuk eredeti címéből (Európába megy-e a megye?) a 

kérdőjelet, s változtatták kijelentő módúra azt, a megyei önkormányzatok és a megyei fejlesztési tanácsok - a 

BKÜ-höz hasonlatosan - ma egyenként, magukban praktikusan szintén nem alanyai és nem is tárgyai az EU 

figyelmének, az uniós forráskihelyezési gyakorlatnak. Együtt, együtt a régiókkal talán azzá válhatnak. 

Az első, bátortalan lépéseket az együttes ülés által egyhangúlag elfogadott �Állásfoglalás�-sal 36 az aláírók 

tulajdonképpen megtették. A nagy műgonddal összeállított dokumentum figyelmeztet az ország EU-s 

tagságának tényére, valamint az ebből adódó lehetőségekre és feladatokra. Megemlíti, hogy a térség fenntartható 

fejlesztése csak a Balaton régiónak, mint szervesen összetartozó területnek a fejlesztéseként lehet csupán 

eredményes. Ennek érdekében a négy testület általában javasolja: 

- a közös stratégiai tervezés, végrehajtás és monitoring BFT-koordinációjával történő decentralizált 

megvalósítását (és eljárnak annak érdekében, hogy ez az alapelv a regionalizáció során érvényesülni tudjon), 

- az aláíró felek fejlesztési terveinek és dokumentumainak összehangolását a hasonló szemlélet és 

munkamódszer megvalósítása érdekében, 

- a tervek megvalósításához szükséges hazai és nemzetközi források megszerzésére irányuló tevékenység 

összehangolását, 

- az ilyen jellegű központi források további decentralizálását, az ehhez szükséges jogszabályi feltételek 

megteremtését, és a BFT e források feletti koordinációjának megerősítését, 

- a régióban érintett kistérségek területbeosztásának reformját, 

                                                           
31RIM (Regionális Integrált Monitoring) projekt, GIS-based tod forde intersectoral integration of the regional politici, RIM invited 

presentation EUROGIS, 1992 konferencia, München 
32 Jelentés a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium miniszteri értekezlete számára a �RIM� informatikai rendszerfejlesztő 

koncepció, a PHARE környezetvédelmi programja keretében �PHARE RIM FEASIBILITI STUDI Projekt No. 124�, az Európai Közösség 

támogatásával készült megvalósíthatósági vizsgálatok eredményeiről és a munkálatok egyéb hasznosítható tapasztalatairól, Bp. 1993. 04.01., 
Dr. Csalagovits István főtanácsos 
33 Készítette:MTA-RKK NYUTI, Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt., Quo Vadis Consulting Kft., T&T Consulting, Régiorg Kft, 1999. 
34Kedvező környezeti állapot kialakítása, a gazdasági erőforrások aktivizálása, az infrastruktúra javítása, a humán erőforrások fejlesztése, a 
régió szereplői közötti együttműködés kialakítása ld.: www.balatonregion.hu 
35Somogyi és Szentes Ügyvédi Iroda Kft, T&T Consulting, 2000. 
36Somogy, Zala és Veszprém megye Közgyűlése, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács 2004. június 24-i keszthelyi ülésén elfogadott 
együttes állásfoglalás a Balatonnal kapcsolatos néhány feladatról ld.: www.balatonregion.hu 

http://www.balatonregion.hu/
http://www.balatonregion.hu/
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- a területfejlesztési feladatokon túlmenően továbbá a környezet- és természetvédelmi, vízügyi feladatok 

régióbeli ellátásának integrálását, valamint a konkrét, többnyire kormányhatározatokban 37 is szereplő feladatok 

végrehajtásában való együttműködés szükségességét. 

A dokumentum kimondva, vagy kimondatlanul végig hivatkozik a regionális fejlesztés olyan, mai tudásunk 

szerint legnagyobb hatékonyságot eredményező kulcsfogalmaira, mint a decentralizáció, a partnerség, a 

kooperáció, vagy a szubszidiaritás, a Dr. Gyenesei István, Kiss Bódog Zoltán, Kuti Csaba és Dr. Kolber István 

által aláírt Állásfoglalás megvalósulásának olyan garanciális kellékei, mint a felelősök megnevezése, határidők 

stb. a szövegből hiányoznak. A Záró javaslatok soraiban csupán annyi található, hogy a fejlesztések 

összehangolása és a hatékony érdekérvényesítés érdekében időszakonként együttes ülést tartanak, melynek 

helyére, időpontjára és témájára az elnökök tesznek együttes javaslatot, valamint, hogy a köztes időszakban a 

tapasztalatok kicserélése és a kölcsönös tájékoztatás érdekében a közgyűlések a munkaszervezeteken keresztül 

szorosan együttműködnek. 

Az érdemi együttműködés megvalósulásához a jelenlegi intézményi keretek � mint azt talán sikerült 

bebizonyítani � elégtelenek. Azt a közeljövő gyakorlata dönti el, hogy a dokumentum egyike lesz-e a sok 

hasonló meddő, könnyen felejthető állásfoglalásnak, vagy pedig ez alkalommal az aláírók valóban komolyan 

véve annak tartalmát, tesznek is erőfeszítéseket annak egyáltalán nem könnyű megvalósítására. A térség 

területpolitikai tényezői a korábbiakhoz képest kedvező körülményként értékelik Dr. Kolber Istvánnak, a BFT 

elnökének szeptember végi kormánytaggá válását. A Gyurcsány-kormányban szakminiszteri feladatokat ellátó 

tárca nélküli miniszter volt a kezdeményezője a június 24-i keszthelyi közös útkeresésnek, elnöki minőségében 

hozott egyik utolsó döntése pedig éppen a megfelelő tartalmú valódi interregionális együttműködés 

feltételrendszerének kidolgozását célozta. Bár a kezdeményezés sikere alapvetően a térség területpolitikai 

tényezőinek hozzáállásán múlik, nem mindegy, hogy mindezt milyen szemmel nézik Budapestről. 

Balatonfűzfő-Zágráb, 2004-09-16. 

                                                           
37 ld.: az 1033/2003 és az 1075/2004. sz. Kormányhatározatot 
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9. fejezet - Tanzánia és a gazdasági-
pénzügyi globalizáció hatásai 

Tarrósy István 

1. Bevezetés 

Jelen tanulmányban a kelet-afrikai Tanzániai Egyesült Köztársasággal foglalkozom, folytatva a Pécsi Politikai 

Tanulmányok I. kötetben 2003-ban megjelent elemzést, amely az ország államfejlődésének meghatározó 

szakaszait és nemzetközi kapcsolatrendszerén belül az Európai Unióhoz és néhány meghatározó európai 

államhoz való viszonyát fejtegette. A mostani vizsgálódás Tanzániának a globális pénzügyi-gazdasági 

folyamatokban való helyét, szerepét és lehetőségeit tárja fel, és hozzájárul e fejlődő ország politikai, társadalmi 

és gazdasági átalakulásának jobb megértéséhez. A globális kapitalizmus és a pénzügyi globalizáció lényegének 

bemutatását követően szó esik Tanzánia és a nemzetközi közösség viszonyáról, majd a kelet-afrikai regionális 

együttműködésről, mint az ország jövőbeli fejlődését meghatározó lehetséges irányvonalról. A dolgozat 

szervesen illeszkedik a doktori disszertációmban kifejtendő nemzetközi kontextushoz, amelyben a modernkori 

tanzániai demokratizálódás, a helyi társadalmi jelenségek és szerkezetek, valamint regionális együttműködések 

kerülnek kifejtésre. 

2. Globalizáció és világkereskedelem 

A globális trendek által megerősített interdependens viszonyok alapvető mozgatórugója a pénz. �A 

mondializáció folyamatában a pénz döntő, sőt �szuperhatalmi� szerepet játszik. � a leguniverzálisabb nyelv 

�, amely minden dolgot, minden emberi tevékenységet egy általános egyenértékre és egyetlen kérdésre redukál: 

�mennyibe kerül?�� 1 E �szuperhatalmi szerep� a kereskedelem, a piac és a pénzvilág globalizációjának 

alapköve, és egyfajta új hierarchikus rend alappontja. A hierarchia mérőfoka, hogy kinek mennyi pénze van, 

valamint az, hogy a piaci szereplők miből, mennyi pénzt képesek �csinálni�. Globális értelemben � a 

globalizáció egyik meghatározó következményeként � a nemzetközi kapcsolatok rendszerében már régóta 

nemcsak az államok (nemzetállamok) a hatalom fő birtokosai, ezáltal a világot érintő kérdésekre adandó 

válaszok meghatározói. A nem állami szereplők mellett fokozatosan egyre nagyobb teret nyerő és egyre 

nagyobb befolyásra szert tevő multinacionális vállalatok, transznacionális bankok, világméretű civil szervezetek 

komoly kihívói a nemzetállamoknak, amelyek Richelieu megfogalmazásában az �államérdek� elve 2 alapján 

hosszú ideig uralták a nemzetközi arénát. Míg természetesen maguk az államok továbbra is meghatározó 

szereplői a nemzetközi térnek, a nem állami aktorok fokozódó jelenléte és növekvő befolyása átrajzolja a 

hatalmi viszonyokat. �Az állam funkciói új meghatározást kapnak � az állam mindinkább �nemzetközi 

állammá� válik.� 3 A háttérben pedig a pénzügyi és gazdasági értelemben vett hatalom dominál � amely 

persze alapot szolgáltat más �típusú� hatalom (pl. katonai, kulturális stb.) megszerzéséhez. Mindez a pénz által 

vezérelt globalizáció egyik rákfenéjére világít rá, nevezetesen az országok, térségek között egyre erősödő 

gazdasági különbségekre. George és Wilding (2002) 4 szerint a globalizáció folyamatát figyelemmel kísérve 

tanúi lehetünk az egyéb, nem állami szereplők gyors megjelenésének és növekedésének, valamint többek között 

a mélyülő egyenlőtlenségeknek. 

Soros György (1998) szerint e szinte intim módon számtalan ponton összefonódó világban a globális kapitalista 

(tőkés) rendszert a régmúlt idők birodalmaihoz köthető analógiával lehet közelebbről megismerni. �A 

birodalom-analógia helytálló, mert a globális kapitalista rendszer mindazokat irányítja, akik hozzá tartoznak � 

és egyáltalán nem könnyű kívül esni ezen irányítás alól. Mitöbb, hasonlóképpen az ősi birodalmakhoz, a 

rendszernek van centruma és perifériája, és a centrum a periféria rovására gyarapszik. � A centrum a tőkét 

biztosítja, míg a periféria a tőkét felhasználja.� 5 E globális kapitalizmus igazából az 1970-es években kezdett 

kiépülni, majd 1980 táján indulhatott komoly fejlődésnek, amikor is mind Margaret Thatcher, mind Ronald 

                                                           
1CSIZMADIA Sándor: Mondializáció és globalizáció. Budapest, SZÁMALK Kiadó. 1998. 42. 
2 Az elv nagyon egyszerű, s lényegében azt jelenti, hogy egy állam jóléte érdekében bármilyen cselekvés megengedhető, amely ezt a célt 

tudja szolgálni.� Megjelent: FEJTő Ferenc: A Monarchiától a globalizációig. Pécsi és szekszárdi előadások. Szerkesztette: CSIZMADIA 

Sándor. Pécs, Alexandra Kiadó. 2004. 17. 
3 KISS J. László: Globalizálódás és külpolitika. Nemzetközi rendszer és elmélet az ezredfordulón. Budapest, Teleki László Alapítvány. 

2003. 90. 
4 GEORGE, Vic & WILDING, Paul: Globalization and Human Welfare. Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE. 2002. 2. 
5 SOROS, George: The Crisis of Global Capitalism. Open Society Endangered. London, Little, Brown and Company. 1998. 104-105. 
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Reagan a piac saját erőit és tényezőit szabadjára engedte azáltal, hogy az állami beavatkozásoknak véget vetett. 

A modern világ szabadelvű és globálisan kapitalista nemzetközi színterén óriási verseny folyik a tőke 

megszerzéséért és annak felhasználásával a maximális profit kitermeléséért. E világméretű versenyben az 

államok igyekeznek szuverenitásuk megőrzésére, amely különösen a fejlődő államok esetében egyáltalán nem 

egyszerű feladat. Igaz, minden egyes állam saját gazdasági és pénzügyi rezsimet alkot, amely szerint képes részt 

venni a tőkéért és a pénzért folytatott globális versenyben, a politikai értelemben vett függetlenség azonban 

egyáltalán nem jelenti, hogy az adott állam gazdaságilag nem függ másoktól � pontosan az ellenkezője igaz a 

ma globalizálódó világára, amelyben az egymásrautaltság mellett a szegényebb szereplők függetlensége a 

gazdagabbaktól szinte elképzelhetetlen. Ráadásul az állami és nem állami szereplők �összecsapása� tetézi a 

problémát, és jelzi, hogy a küzdelem nem kiegyenlített, ugyanis a perifériáról indulók a versenyt diktáló 

centrum szereplőitől nagy mértékben függenek. 

Tanzánia, Serengeti Nemzeti Park 

 

Forrás: Youtube 

A globalizáció egyik fő tendenciája �a �gazdaság világának� (vállalatok, piacok) világméretű egységesülési, 

globalizálódási folyamata, [amelyben például] � a fejlődő országok ígéretes új piacai (Brazília, India stb.) teret 

nyitnak e piacok megszerzése érdekében folytatott befolyási harcoknak. A �korlátlan gazdasági liberalizmus� 

által mozgatott világban ezek a piacok valójában csak a legerősebbek számára lesznek hozzáférhetők.� 6 

Mindez pedig csak mélyíti az eleve meglévő különbségeket, és növeli a fejletlenebb és sebezhetőbb, periférián 

lévők függőségét a gazdagabb, befolyásosabb, hatalommal rendelkezőktől. A következőkben e folyamatban 

kerül bemutatásra a kelet- afrikai Tanzániai Egyesült Köztársaság helye és lehetőségei. 

3. Tanzánia és a globális piac 

E kelet-afrikai ország gazdasági teljesítményét évente vizsgáló több tucat tanulmány közül mérvadónak számít a 

Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete (OECD/OCDE) által publikált African Economic Outlook 

című, Tanzaniát is bemutató kiadvány 7. A legutóbbi összefoglaló szerint a tanzán gazdaság megerősödésének 

oka a makroökonómiai alapok megszilárdítására tett kormányzati lépések sikeressége, valamint a 

mezőgazdasági termelésben jelentkező folyamatos fejlesztések végrehajtása. Az 1995-ben mért 4,5%-os GDP 

mértéke 2001-re reál értékben 5,6%-ra emelkedett, és a szakértők további növekedést jeleznek előre az 

elkövetkező években. A fokozatosan javuló növekedési mutatókat olyan extra forrásallokációk kísérték, 

amelyek a parlament által jóváhagyott Szegénység Csökkentésének Stratégiája (Poverty Reduction Strategy) 

megvalósítását segítik elő. A pénzügyi menedzsment szigorítása hozzájárult az infláció megfékezéséhez, és éves 

szinten az 5-6% körüli érték megtartásához � e folyamatban pedig a Bank of Tanzania (BOT) szerepe 

kulcsfontosságúnak bizonyul. 

A globális gazdaságban elfoglalt helyét tekintve a Tanzániai Egyesült Köztársaság az alábbiakban vázolt 

paraméterekkel jellemezhető. Először is, az eredmények eléréséhez szükséges külső környezetet a regionális 

integrációt előmozdító Kelet-afrikai Közösség (EAC) és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) közötti 

kereskedelmi egyezmények támasztják alá. Továbbá, a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) által meghatározott 

szabályok szerint a tanzán kormány csökkentette az importvámokat � különösen az EAC országaival folytatott 

kereskedelmet illetően � és átalakította az egyes termékekre kiszabható vámok meghatározását célzó eljárási 

rendet. Ami az éves szinten kalkulált teljes exportot illeti, Tanzánia a 2000-ben számított 588,4 millió USD-ról 

2001-ben 738,9 millió USD-nyi teljesítményt ért el. Az emelkedést elsősorban az ásványkincsek, a hal és 

haltermékek, az agrártermékek és a különféle nyersanyagokból gyártott egyéb termékek exportjából származó 

bevételek adják. A hagyományosnak mondható kávé, gyapot, tea és kesudió exportja azonban közel 21%-kal 

esett vissza, amely hátterében az áll, hogy a világpiacon általános visszaesés áldozatai e termények. Az import 

tekintetében 2000 és 2001 között 25%-os növekedést regisztráltak. Elsődlegesen szállítási eszközök, 

építkezéseknél használatos berendezések és egyéb gépek beszállítása erősödött meg, amely összhangban áll 

azzal a nemzeti stratégiával, amely a bányászat és a telekommunikáció területén hajt végre fejlesztéseket. 

Amennyiben a szolgáltatások szektorát, azon belül a turizmust vizsgáljuk meg, látható, hogy a 2001. szeptember 

11-ei terrortámadások miatt visszaesés következett be, amely csak fokozatosan képes helyre állni. 

                                                           
6 CSIZMADIA. 1998. 10. 
7 OCDE, Service des Publications: African Economic Outlook 2003. Tanzania. Paris, 2003. 296-307. 
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Kurrens tanulmányokból kiderül, hogy Tanzánia egyre intenzívebben veszi ki részét a világkereskedelemből, 

amelyre azért is szüksége van, mert 2001-ben az ország teljes külső adósságállománya 7,37 milliárd USD-n állt 
8. Tanzánia a világ legnagyobb mértékben eladósodott országainak (Heavily Indebted Poor Country) egyike, a 

Világbank által létrehozott �HIPC program� résztvevője. Az adósság 60%-át nemzetközi intézményeknek 

vagy szervezeteknek, 40%-át kétoldalú szerződések alapján hitelező államoknak kell visszafizetnie. Az African 

Economic Outlook kimutatása szerint 2002 januárjában a befolyásos Párizsi Klub, mint hitelező szervezet, 737 

millió USD-nyi tartozást engedett el Tanzániának amiért az fegyelmezetten betartotta a HIPC program 

kritériumait, visszafizetve adósságállományának jelentős részét. Ezáltal az ún. Kibővített HIPC Program 

(Enhanced HIPC Initiative) keretében Uganda, Bolívia és Mozambik után Tanzánia lett a negyedik ország, 

amely teljesítette a Párizsi Klub adósságállomány-csökkentési programját. 

A fejlődés egyik legkomolyabb gátja azonban az európai átlagember számára szinte felfoghatatlan mértékű 

szegénység. A Nemzetközi Valutaalap által készített a szegénység elleni küzdelem előrehaladtát vizsgáló 2003-

as beszámoló szerint, figyelembe véve a nemzetek egyre mélyülő globális egymásrautaltságát, �Tanzánia 

gazdasági növekedése akkor lehet fenntartható, ha képes válaszolni a versenyen alapuló nemzetközi gazdasági 

környezet kihívásaira úgy, hogy a jelentkező export lehetőségekkel élhessen � ennek érdekében pedig a 

kormány általánosan a termelési kapacitásokat, különösen az exportra való termelést fejleszti és bátorítja a 

mezőgazdasági termékek kereskedelmét.� 9 

Ha időben visszafelé haladunk, feltárhatjuk a jelenlegi állapotok gyökereit és a mai fejlődési tendenciákat 

elindító első meghatározó politikai lépéseket. Ezek közül, a modernkori fejlődést megalapozó egyik 

legfontosabb időszak Ali Hassan Mwinyi elnök nevéhez kötődik. Tanzánia első elnöke Julius Nyerere több mint 

két évtizedes regnálását követően Mwinyi, Zanzibár akkori elnöke 1985-ben vette át az ország vezetését. 

Mwinyi súlyos állapotokat örökölt meg a �nemzet atyjától�, és első lépései között a gazdasági válságból való 

kilábalás csodaszerét kellett megtalálnia. Az ún. Gazdasági Fellendülés Programja (Economic Recovery 

Program) és a Gazdasági és Szociális Akcióprogram (Economic and Social Action Program) keretében 

fokozatosan felszámolta az állami gazdaságirányítást és teret engedett a magánszektor expanziójának. 

Liberalizálta a kereskedelmet és eltörölte a legtöbb állami monopóliumot. Mwinyi utódja, a ma is hatalmon lévő 

Benjamin Mkapa � folytatva elődje törekvéseit � az 1997-ben megalkotott Befektetési Törvény segítségével 

tágra nyitotta a kapukat a külföldi befektetők előtt, és intenzívebbé tette a privatizációt. Annak ellenére, hogy ez 

utóbbit több oldalról sokan támadtak az elmúlt években, vitathatatlan, hogy a gazdaság megszilárdításához a 

beáramló külföldi tőke nélkülözhetetlennek bizonyul. Seithy L. Chachage a Dar es Salaam-i Egyetem 

Szociológia Tanszékének oktatója a globalizáció és a demokratikus kormányzás kapcsolatát vizsgáló írásában 10 

kritikus hangvétellel szól arról az �új globális rendszerről�, amelynek fő pilléreit a gazdasági és politikai 

liberalizmus és a versenyt generáló piacgazdaság jelentik. Érvelését Margaret Thatcher TINA �Nincs más 

alternatíva� elnevezésű (There Is No Alternative) kijelentésére, valamint Francis Fukuyama �A történelem 

vége� című művére való utalással indítja. A tanulmány szól a globalizáció pozitív és negatív hatásairól 

egyaránt, a negatív hatások közül kiemelve a világ gazdagabb és szegényebb országai közötti különbségeket 

mélyítő tendenciákat. 

Tanzánia, a csodálatos Zanzibár 

 

Forrás: Youtube 

A növekvő egyenlőtlenségek ellen a világ számos pontján szinte folyamatosan tüntetnek egyének, csoportok és 

szervezetek. Az Afrikai Szociális Fórum (African Social Forum) által is elutasított �neoliberális globalizáció�, 

amely szerintük csak mélyíti azt az igazságtalan világrendet, amely a fejlettebb és a fejlődő országok között az 

elmúlt évtizedekben megerősödött 11 Tanzániában is többször az utcára szólította az embereket. 2001. február 

23-án például egy kisebb békés tüntetésen fejezték ki a lakosok elégedetlenségüket a Világbank és a 

Nemzetközi Valutaalap intézményeivel és az általuk képviselt politikákkal szemben. A tudósítások szerint a 

transzparenseken az �adósság rabszolgaság� azonnali felszámolását, a még fennálló tetemes adósságállomány 

teljes megszüntetését követelték a tüntetők, akik kemény hangnemet ütöttek meg James Wolfensohn világbanki 

                                                           
8 2000-ben még �csak� 6,8 milliárd USD-re rúgott az adósságállomány, és a CIA The World Factbook 2003-as adatai szerint a 2001-es 
emelkedés után ismét 6,8 milliárd körül mozgott 2002-ben, és lefelé ívelő pályán mozog tovább. 
9 International Monetary Fund Country Report No. 03/96. Tanzania: Poverty Reduction Strategy Paper Progress Report. Washington, D.C. 

April 2003. 25. 
10 CHACHAGE, Seithy L. C. Globalisation and Democratic Governance in Tanzania. DPMF Occasional Paper No. 10. Addis Ababa, 

Development Policy Management Forum. 2003. 3-5. 
11 African Social Forum. �The Bamako Declaration/Statement: Another Africa Is Possible!!� c. írás részletesen taglalja a globalizáció 
okozta mélyülő különbségeket. 
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elnökkel szemben is. Azon már-már általános afrikai véleményt, miszerint a Világbank és a Nemzetközi 

Valutaalap a szegényebb nemzetek kirablásával fizeti ki az eleve gazdagabbakat, azaz a fejlődő déli országok 

kizsákmányolásával gyarapszik a gazdag északi államok csoportja a tüntetések vezető szlogenjévé vált. 

A tüntetések és a globalizáció-ellenes megmozdulások nem alaptalanok, hiszen az Észak-Dél közötti 

különbségek a közelmúltban ténylegesen nőttek. Több tanulmány is szól arról � számadatokkal alátámasztott 

érvrendszert felhasználva �, hogy amíg 1965-ben 52 ország tartozott az ún. alacsony bevételekkel rendelkező 

országok (low-income countries) körébe, addig 1995-re a �tagok� száma 105-re emelkedett. Soros szerint a 

globalizációs trendek szerint a felhalmozott tőke a perifériáról a centrum, azaz az USA felé mozog, ez pedig 

belátható ideig nem fogja markánsan megváltoztatni a globális piac képét. 12 

Mindezen tendenciák ellenére, tekintettel az új afrikai demokráciák gazdasági gyengeségére, nincs más kiút, 

mint engedni a nyomásnak és végrehajtani a támogatásokat folyósító szervezetek által elvárt politikai 

reformokat. A végrehajtás során fontos azonban kiemelni egy tényezőt: az afrikai politikai vezetők 

alkalmazkodási képességét, amelynek köszönhetően hatalmuk megőrzése szinte hibernálható a jövőre nézve. 

Valójában e képesség az, amely jól jellemezte a volt gyarmatosítói értékek és a helyi ősi afrikai hagyományok 

jellegzetesen különleges keverékét, legalábbis az 1990-es évekig. A függetlenség kivívása utáni évtizedekben 

hatalmon lévő vezetőknek ugyanis elegendő idejük volt arra, hogy túlélési technikákat és taktikákat sajátítsanak 

el. Megtanulták, hogyan manupilálják a választójoggal rendelkezőket, ezáltal hogyan befolyásolják a 

választások kimenetelét hatalmuk megszilárdítása érdekében. Természetesen a támogató gazdaságilag fejlett 

országoktól érkező növekvő nyomás hatására � amely a demokratikus berendezkedés átvételét várta el � �a 

demokrácia promóciójának köntöse alatt� a politikai szereplők a manipuláció egy új forrását látták meg. 

Ahogyan Joseph (1997) fogalmazza meg a korábbi türannosz-jellegű vezetők átváltozását, megérthető, hogy 

pusztán taktikaváltásról volt szó hatalmuk megtartása végett. 13 

4. Tanzánia és a jövő: a regionális együttműködés 
jelentősége és lehetőségei 

Az előbbiekben kifejtettek is alátámasztják, hogy a gazdasági fejlődés és további demokratizálódás 

elképzelhetetlen a demokratikusan stabil politikai közeg nélkül. Az elmúlt években a tanzániai politikai 

stabilitást és annak lehetséges megingását, valamint az instabilitás potenciális regionális következményeit 

illusztráló egyik legkomolyabb példa a 2000-es elnök- és parlamenti választások kapcsán Zanzibáron és Pembán 

végbement megmozdulás-sorozat 14 volt, amelyre mind a környező országok, mind a nemzetközi közösség � 

különösen a Tanzániának jelentős segélyeket folyósító nemzetközi szervezetek � hevesen reagáltak. A reakciók 

hátterében minden bizonnyal annak a félelemnek az artikulációja állt, amely összefüggésbe hozható egy 

esetleges tanzániai politikai krízissel � például egy lehetséges, a villongásokból kiinduló és az országban 

elhatalmasodó fegyveres konfliktussal �, amely hatása begyűrűzhet a környező országokba is. Tanzánia 

köztudottan nemcsak volt fővárosának nevében hordozza a békét (Dar es Salaam jelentése �A béke kikötője�), 

hanem ténylegesen a kelet-afrikai béke szigetének tekinthető. A szomszédos országokban lezajlott vagy a mai 

napig tartó összetűzések, háborús konfliktusok elől menekülők kizárólag tanzániai táborokban lelhetnek 

nyugalmat. Példaként említhetjük az 1972-es, az 1978-79-es Uganda és Tanzánia közötti fegyveres 

konfliktusokat, vagy a Ruanda és Burundi között a máig tartó etnikai jellegű, törzsi alapokon folyó 

polgárháborút, amelyek több százezer embert űztek el otthonaikból, arra kényszerítve őket, hogy a határ másik 

oldalán lévő menekülttáborokban próbálják meg magukat életben tartani. 

Elfogadva, hogy �a geopolitika a hosszú távú problémákat ragadja meg,� 15 a térség egyik kritikus pontja a 

tanzániai béke és stabilitás. A �hatalmi egyensúly� a mai napig érezhető eleme a geopolitikai gondolkodásnak, 

annak ellenére, hogy természetesen a régióban jelentkező problémák globálisabb természeténél fogva, valamint 

a mindent átjáró egymásra hatások (interdependencia) jelölik ki a stratégiai irányvonalakat. Ha pedig a realista 

elmélet központját megtestesítő nemzetállamra gondolunk, � amely a számos tudományág mellett a politikai 

                                                           
12 Megjelent a The East African c. hetilapban 2002 április első hetében. 
13 JOSEPH, Richard: Democratization in Africa after 1989: Comparative and Theoretical Perspectives. Comparative Politics. 29. 3. 1997. 
április. 375. 
14 A választásokon számos nemzetközi megfigyelő szóvá tett néhány kisebb-nagyobb szabálytalanságot. A legnagyobb ellenzéki párt, a 

Civic United Front (CUF) azonban a választások megismétlését követelte Zanzibár szigetén, és 2001 januárjában demonstrálásra buzdította 
híveit. A tüntetések a szigetek közül Pembát érintették a legsúlyosabban, ahol többen is halálos sebesülést szereztek a kemény rendőrségi 

fellépések során. A megmozdulások visszaverése után tárgyalóasztalhoz ültek a kormány és az ellenzék képviselői, és Mkapa elnök 

közvetítésével sikerült megegyezniük a �békekötést� illetően. 
15 CSIZMADIA Sándor: A geopolitikai mint a nemzetközi kapcsolatok elemzésének módszere. In: Külpolitika. 1998. tavasz. 23. 
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földrajznak is alapkategóriája maradt 16 � és ennek jelentőségét vizsgáljuk a régióban, megállapítható, hogy 

addig, amíg túlságosan heterogén értékközösségekről beszélünk � márpedig Afrikában általában ez a helyzet a 

volt gyarmatosítók által felszabdalt országokra gondolva �, nehéz operálni a geopolitikai terminológiával, 

ugyanis a nemzet fogalma nem mindig egyértelmű. Ezt tetézi, hogy a nemzet mellett a geopolitikai 

gondolkodást is áthatja a tény, miszerint nem a nemzet az egyetlen aktor és befolyásoló tényező, hanem a 

befolyásolási képességet és hatalomgyakorlást tekintve egy multicentrumú rendszerről kell beszélnünk. E több, 

a döntéshozatali folyamatokat mérvadóan meghatározó szereplőt felvonultató rendszer geopolitikailag azonban 

a nemzet határain belül és azon kívül értelmezhető dimenziókra bontható. Különösen a multietnikus afrikai 

társadalmak esetében kell mindkettővel komolyan számolni a nemzetközi kapcsolatok taglalásakor. 

Geopolitikai értelemben a kelet-afrikai államok regionális szerveződése különösen érdekes, új megközelítését 

adja a nemzetközi kapcsolatoknak. A térség békéjéért és biztonságáért az egyes országokon kívül az 1963-ban 

Addisz-Abebában megalakult Afrikai Egységszervezet (OAU), mint szuverén afrikai államok nem 

szupranacionális jellegű együttműködése is sokat tesz. Az OAU egyébként �a világ egyetlen regionális 

szervezete, amely az ENSZ részéről felhatalmazással bír a térség békéjének és biztonságának megőrzésére.� 17 

Az OAU mellett az elmúlt években újból erőre kapott Kelet-afrikai Közösség a katonai értelemben vett békét 

erősítendő, gazdaságilag, kulturálisan és politikailag is hozzájárulhat a regionális fejlődés több szintjéhez, 

ezáltal a geopolitikai stabilitáshoz. 

A hosszú távú geopolitikai érdekek mellett Tanzánia külpolitikájában függetlensége óta egyébként az 

elnemkötelezettség (az ún. �harmadik utas� politizálás), 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 Tömb 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� 18, 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, véglegesen elfogadva a nemzetközi közösség játékszabályait. 19 

Az Afrika egésze számára példaértékű regionális együttműködést szorgalmazó Kelet-afrikai Közösség 20 1967-

ben jött létre, és történelmének első periódusát 1967 és 1977 között élte. Létrejöttét megelőzte az 1900-ban 

először csak Uganda és Kenya között, majd 1922-től Tanzániát is magában foglaló Vámunió (Customs Union), 

valamint az 1948 és 1967 között működő Kelet-afrikai Legfelső Bizottság (East African High Commission) és 

az 1961-től 1967-ig tevékenykedő Kelet-afrikai Közös Szolgáltatások Szervezete (East African Common 

Services Organisation). A térség országai között az 1970-es években bekövetkezett határmenti konfliktusok 

következtében azonban a közösség felbomlott, és ez számos tekintetben visszavetette a regionális entitás 

kialakulásának lehetőségét. Hosszú évek egyezkedése után 1996-ban indult meg újra a háromoldalú 

együttműködés a tanzániai Arusha városában létrehozott EAC Központban, majd a Közösséget hivatalosan is 

bejegyző szerződés (Treaty for the Establishment of the East African Community) 2000. július 7-én lépett 

életbe. 

Igaz, az 1996-tól eltelt időszak jelentős előrelépést nem hozott, megszületett az a politikai keret, továbbá 

konkrétan az első Kelet-afrikai Együttműködést Fejlesztő Stratégia (East African Co-operation Development 

Strategy 1997-2000), amelyek lehetőséget nyújtanak az élet különféle területén a harmonizációra, a többoldalú 

együttműködések kialakítására. Így például a Közösség tagjai a vámok nagymértékű redukálásával, egy közös 

                                                           
16 HAJDÚ Zoltán: Az európai politikai földrajz fejlődésének jellegzetes szakaszai. In: PAP Norbert és TÓTH József (szerk.): Európa 

politikai földrajza. 2. kiad. Pécs, Alexandra Kiadó. 2003. 28. 
17 BÚR Gábor: Nemzeti eszmék és folyamatok Afrikában. In: BALOGH András et al. (szerk.): Nemzet és nacionalizmus. Budapest, Korona 

Kiadó. 2002. 336. 
18 BENKES Mihály: Afrika. In: DIÓSZEGI István, HARSÁNYI Iván & NÉMETH István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. III. kötet. 
Budapest, Korona Kiadó. 2001. 245. 
19 E bekezdés megjelent a TARRÓSY István: Előre vagy hátra? A 21. századi Tanzánia a politikai és gazdasági reformok útján. In: S. 

SZABÓ Péter (szerk.): Pécsi Politikai Tanulmányok I. Pécs, Pécsi Tudományegyetem. 2003. 156-172. írásban, a kötet 162. oldalán. 
20 A Közösségről egyre több szakirodalom szerezhető be szerte a világon. A jelen dolgozatban leírtak megírásához segítségül szolgált a 

Kelet-afrikai Közösség arushai Információs és PR Irodája által kiadott From Co-operation to Community (1996-2001) című kiadvány. 

Interneten elérhető: www.eachq.org. Fontos irodalom továbbá Robert PINKNEY The international politics of East Africa című könyve 
(Manchester, Manchester University Press. 2001.). 

http://www.eachq.org/
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kelet-afrikai kereskedelmi politika kialakításával, a pénzügy- és gazdaságpolitikák harmonizációjával, az 

úthálózatok fejlesztésével, az oktatás, a kutatás közös támogatásával igyekszenek serkenteni országaik, ezáltal a 

térség politikai és gazdasági értelemben egyaránt vett fejlődését és a demokratikus átalakulást. E regionális 

együttgondolkodás megpróbálja a globalizáció jelentette kihívásokra adható közös válaszokat megtalálni, és 

ezáltal a térség országainak gazdasági felzárkózását elősegíteni. Az EAC számára példaértékű Európai Unióban 

a regionális együttműködés alappillére az egységes piac és a tőke szabad áramlása a tagországok között. Az 

európai közösséggel kapcsolatban sokan vélik úgy, hogy �az európai gazdasági tér a[z]... egységes pénzzel 

együtt optimális makrogazdasági keretet biztosít a versenyképesség megőrzését célzó hatékony politikák 

folytatására� 21 A globális piac és a világkereskedelem egyik mozgatórugója pedig a nemzetközi 

versenyképesség, amely képesség hiányában a periféria országai csak még inkább leszakadnak és távolodnak 

gazdaságilag erős, a versenyt valójában diktáló északi társaiktól. E példaértékű nemzetek közötti, sőt bizonyos 

kérdésekben nemzeteket átívelő regionális együttműködés Kelet-Afrika számára is segítheti megalkotni a közel 

és távolabbi jövő legfontosabb feladatait. A második elnöki terminusának végéhez közeledő Benjamin Mkapa és 

az általa vezetett kormányon lévő Forradalmi Állampárt, a Chama Cha Mapinduzi (CCM), William Tordoff 

(2002) kritikus írása szerint azonban a retorikai frázisok puffogtatásán kívül nem tesz sokat a regionális 

szervezet fellendítéséért. �A 2000-2001-es tanzániai költségvetés nem tartalmazott különálló állami forrást a 

regionális integráció fejlesztésével kapcsolatban, és az EAC mindhárom tagországa � Kenya, Tanzánia és 

Uganda � az alapvető fontosságú kereskedelmi politikák harmonizálása területén úgy tűnik teljesen különböző 

irányokba húznak,� 22 írja Tordoff. 

5. Záró gondolatok 

A segélyeket folyósító nemzetközi szervezetek és a segélyeket kapó déli országok viszonyában az elmúlt 

évtizedben változás figyelhető meg. A volt afrikai önkényuralmi rendszerek vezetői felismerték, hogy az addig 

elképzelhetetlen mértékű gazdasági problémák és krízisek az ő lelkükön száradnak, akárhogyan is taktikáznak 

és manővereznek. Ahogy Joseph (1997) írja, �lehetőségeik beszűkülésével politikai sebezhetőségük nőtt.� 23 E 

felismerés a külső erőktől érkező azon nyomással párosul, amely az átláthatóság megteremtését szorgalmazza. 

Tanzániában például Mkapa elnök egy 2002-es beszédében a �jó kormányzás� egyik pilléreként jelölte meg a 

transzparenciát és felelősségteljes vezetést � mint a demokratikus átalakulás elengedhetetlen elemeit. 

Az átalakulást szorgalmazó és annak érdekében a támogatásokért cserébe nyomást gyakorló nemzetközi 

szervezetek filozófiája is átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Igaz, ahogyan Larry Diamond (1995) 

jegyezte meg, �Afrikában volt a legnagyobb a külső erők, a donorok nyomása mind a gazdasági, mind a 

politikai reformok érdekében,� 24 a 21. század első éveire a szervezetek olyan politikát igyekeznek 

meghonosítani, amely a helyi, speciális nemzeti igények és keretek tudatában segíti a demokratizálódás 

megvalósulását. A nemzetközi intézmények közül a Világbank nemrégiben �Learning and Research Program 

on Culture and Poverty� címmel például átfogó programot 25 indított útjára a szegénység, mint a globális 

fejlődés egyik alap visszatartó erejének intenzívebb felszámolására. A holland kezdeményezésre létrejött 

program célkitűzése, hogy a szegénységet először abban a kulturális közegben kell értelmezni és megérteni, 

amely oly távol áll a más kulturális háttérrel és tradíciókkal rendelkező �gazdagok� � a segélyeket folyósító 

donorok � számára. A kultúra ugyanis befolyásolja, hogy ki, mit tart fontosnak, milyen fejlődésben 

gondolkodik, hogyan definiálja a problémákat, és ismerve a helyi lehetőségeket és elvárásokat milyen 

megoldásokban gondolkozik. A kultúra meghatározza a fejlődés végpontját, ezért ahhoz, hogy a fejlődő 

országokban a szegénység ellen hathatós és eredményes legyen a fellépés, a nemzetközi közösség támogatása 

ténylegesen a szegénységben élők mindennapi életkörülményein javítson, a kultúrán, a civilizációs normákon 

keresztül először meg kell ismernie a helyi viszonyokat. Ahogyan Wolfenshon elnök fogalmaz, �Ezek az 

emberek nem adományt, hanem esélyt akarnak. Olyan megoldásokat, amelyeket nem kívülről erőszakolnak 

rájuk. A lehetőségeket belülről, saját közösségeikből építkezve szeretnék megtalálni. Nem akarnak más 

kultúrákat, a sajátjuk szerint akarnak élni. Olyan jövőt akarnak, amely saját múltjukból táplálkozik.� 26 Ezek 

alapján is igazolást nyernek Joseph szavai, miszerint �el kell kerülni minden külsőleg (Afrikán kívül) 

megalkotott értelmezési és elemzési keret passzív alkalmazását Afrikára vonatkozólag,� 27 és a helyi problémák 

elemzésekor a helyi jellegzetességeket és elvárás-rendszert is figyelembe kell venni. 

                                                           
21 CSIZMADIA Sándor: Mondializáció és globalizáció. Budapest, SZÁMALK Kiadó. 1998. 12. 
22 TORDOFF, William: Government and Politics in Africa. 4. kiad. Houndmills, Basingstoke, 2002. PALGRAVE Macmillan. 208. 
23 JOSEPH. 1997. 369. 
24 DIAMOND, Larry: Promoting Democracy in the 1990s: Actors and Instruments, Issues and Imperatives.� Report to the Carnegie 
Commission on Preventing Deadly Conflict. 1995. december. 56-57. 
25 A programról részletek a www.worldbank.org honlapon a �Culture and Poverty� címszó alatt olvashatók. 
26 Forrás az Interneten: www.worldbank.org/poverty/culture/index.htm#why 
27 JOSEPH. 1997. 364. 

http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/poverty/culture/index.htm#why
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A jövőt illetően egy dolog bizonyosnak tűnik: �az új globális rendben a kultúra jelentősége � megnőtt. � a 

kulturális különbségek ezentúl többet számítanak majd.� 28 Ahogyan Csizmadia (1998) fogalmaz, �A 

gazdasági tevékenység � számottevő része a társadalmi életnek � vizsgálatából leszűrhető egyik legfőbb 

tanulság az, hogy egy nemzet jólétét és versenyképességét egyetlen, mindenütt észlelhető kulturális tényező 

határozza meg: a bizalom szintje az adott társadalomban.� 29 A bizalom pedig nem jelenhet meg, nem épülhet 

ki, és végképp nem működhet hosszú távon anélkül, hogy a kapcsolatot építők ne ismernék egymás kulturális 

normáit, avagy ne törekednének arra, hogy idővel mélyebben ismerjék a másik kulturális normarendszerét. A 

bizalom minden gazdasági kapcsolat alapja is egyben. Ahhoz tehát, hogy gazdasági fejlődés indulhasson meg a 

fejlődő országokban, mind nekik, mind az őket támogató gazdaságilag fejlettebb országok közösségének 

közeledniük kell egymáshoz e területen. A jövő nem biztos, hogy Huntingtont igazolja, de a civilizációk, a 

kultúrák összeütközése nem zárható ki a nemzetközi rendszerből teljesen � sőt, látjuk az elmúlt időszakban ez a 

probléma fel is erősödött. A globális fejlődés érdekében tehát mindenkinek kell tennie, mind saját 

környezetében, mind a nemzetközi közösségen belül. 

Tanzánia 2005 októberében az 1992-es fordulat óta � ekkor alkotmánymódosítással bevezették a 

többpártrendszert � harmadszor választ elnököt és új parlamentet. A folyamatosan demokratizálódó 

többpártrendszer újabb próbatétel elé néz: képes-e a politikai elit, és egyáltalán akarja-e a hatalmat gyakorló elit 

mozgósítani a lakosságot annak érdekében, hogy a választásokon a lehető legtöbben vegyenek részt, és esetleg a 

hosszú ideje hatalmon lévőket kibillentsék a féltve őrzött pozíciókból. Van-e arra esély, hogy egyfajta 

generációs váltás következzen be, és a világot látott, nyelveket beszélő fiatal politikusok nagyobb számban 

vegyenek részt a társadalmi és gazdasági átalakulás menedzselésében (jelenleg a 274 tagú Bunge-ben csak páran 

vannak 25 és 30 év között)? Továbbá, mennyire képes a Kelet-afrikai Közösséget alkotó három állam 

tartalmilag és minőségileg ténylegesen új keretbe foglalnia a régiós együttműködéseket, amely mindegyik 

szereplő fejlődésének és a globális piacon mutatott versenyképességének egyik kulcsa lehet? Többek között e 

kérdésekre adható válaszokat a választási kampány finisében az elkövetkező hónapokban lehet majd 

megfogalmazni. 

6. Felhasznált irodalom 

BALOGH András et al. (szerk.): Nemzet és nacionalizmus. Budapest, Korona Kiadó. 2002. 

CHACHAGE, Seithy L. C. Globalisation and Democratic Governance in Tanzania. 

DPMF Occasional Paper No. 10. Addis Ababa, Development Policy Management Forum. 2003. 

CSIZMADIA Sándor: A Geopolitika mint a nemzetközi kapcsolatok elemzésének módszere. In: Külpolitika. 

1998. tavasz. 

CSIZMADIA Sándor: Mondializáció és globalizáció. Budapest, SZÁMALK Kiadó. 1998. 

DIAMOND, Larry: Promoting Democracy in the 1990s: Actors and Instruments, Issues and Imperatives.� 

Report to the Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict. 1995. december. 

DIÓSZEGI István, HARSÁNYI Iván & NÉMETH István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. III. kötet. 

Budapest, Korona Kiadó. 2001. 

FEJTŐ Ferenc: A Monarchiától a globalizációig. Pécsi és szekszárdi előadások. 

Szerkesztette: CSIZMADIA Sándor. Pécs, Alexandra Kiadó. 2004. 

GEORGE, Vic & WILDING, Paul: Globalization and Human Welfare. Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE. 

2002. 

HAJDÚ Zoltán: Az európai politikai földrajz fejlődésének jellegzetes szakaszai. In: PAP 

Norbert és TÓTH József (szerk.): Európa politikai földrajza. 2. kiad. Pécs, Alexandra Kiadó. 2003. 

International Monetary Fund Country Report No. 03/96. Tanzania: Poverty Reduction Strategy Paper Progress 

Report. Washington, D.C. April 2003. 

                                                           
28 CSIZMADIA. 1998. 14-15. 
29 Uo. 16. 



 Tanzánia és a gazdasági-pénzügyi 

globalizáció hatásai 
 

 104  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

JOSEPH, Richard: Democratization in Africa after 1989: Comparative and Theoretical Perspectives. 

Comparative Politics. 29. 3. 1997. április. 

KISS J. László: Globalizálódás és külpolitika. Nemzetközi rendszer és elmélet az ezredfordulón. Budapest, 

Teleki László Alapítvány. 2003. 

OCDE, Service des Publications: African Economic Outlook 2003. Tanzania. Paris, 2003. 

PINKNEY Robert: The international politics of East Africa. Manchester, Manchester University Press. 2001. 

SOROS, George: The Crisis of Global Capitalism. Open Society Endangered. London, Little, Brown and 

Company. 1998. 

TARRÓSY István: Előre vagy hátra? A 21. századi Tanzánia a politikai és gazdasági reformok útján. In: S. 

SZABÓ Péter (szerk.): Pécsi Politikai Tanulmányok I. Pécs, Pécsi Tudományegyetem. 2003. 

TORDOFF, William: Government and Politics in Africa. 4. kiad. Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE 

Macmillan. 2002. 

6.1. Internetes oldalak: 

www.worldbank.org 

www.imf.org 

www.eachq.org 

www.cia.gov/cia/publications/factbook 

http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.eachq.org/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook


   

 105  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

10. fejezet - Euroválasztások a 
kampányok tükrében 

Baranyai Nóra, Breitenbach Zoltán, Dávid Géza, Fazekas Andrea, Iván Anita, Glied Viktor, Sutus László, 

Takács Gergely dolgozatai alapján összeállította: Laczkóné Tuka Ágnes 

2004 tavaszán érdeklődő hallgatók részvételével kutatási csoportot szerveztünk a 2004-es európai parlamenti 

/EP/ választásokat előkészítő kampányok vizsgálatára. A hallgatók korábbi ismereteik és nyelvismeretük alapján 

választottak országokat, és az internet, illetve az adott ország írott médiájának segítségével próbálták bemutatni, 

vagy elemezni e kampányoka 1. 

Arra keresték a választ, hogy a kampányok igazolják-e az európai politikai tér önállósodását, illetve a nemzeti 

és/vagy regionális pártok listáinak küzdelmét a belpolitikai kérdések szabták csak meg. 

Az euroválasztások eddigi tapasztalatai 2 szerint az EP választások harmadrangú szerepet játszottak a tagállamok 

politikai arénájában: általában ezeken a legalacsonyabb a lakossági részvétel, és bár az induló pártok nagy 

politikai családjai már 1978 óta készítenek az európai integráció jövőjével foglalkozó választási programokat, a 

nemzeti szinten zajló kampányok során ezek teljesen háttérbe szorulnak. 

A 2004-es választások különlegességét két tényező is aláhúzta: 

Az Unió legnagyobb bővítésére vállalkozott, a 15 tagállam száma 25-re növekedett; 2003. november 4-én a 

Tanács elfogadta az európai pártok alapítására és finanszírozására vonatkozó közösségi jogszabályt. 

Ennek alapján az EP-ben frakcióval rendelkező politikai családok közül az Európai Liberális, Demokrata és 

Reform Párt, az Európai Baloldal Pártja, az Európai Néppárt, a Zöldek Pártja és az Európai Szocialisták Pártja, 

mint európai párt készítették el és hozták nyilvánosságra választási programjaikat 3 . /A felsorolás sorrendje a 

pártok által tartott kongresszusok időrendjét tükrözi 2003 novembere és 2004 áprilisa között./ Ha összevetjük 

ezeket a dokumentumokat, akkor azokban az európai alkotmánnyal, az integráció előtt álló legfontosabb 

kihívásokkal foglalkoztak, tükrözve az adott pártcsoportosulás hangsúlyeltolódásait. Kétségtelen tény, hogy az 

öt pártból négy alapjaiban támogatja az uniós együttműködés továbbfejlesztését, a bővítést, az új európai 

politikai tér megerősítését, és a kampányra készített felhívásaik követelései is hasonlóak. Az Európai Baloldal 

Pártjának határozata markánsan kritikus az iraki háborút támogató európai vélemények, a globalizáció negatív 

jelenségei miatt. Sem ez a megerősödő európai párt-háttér, sem a közvetlen választásról szóló okmány 2002-es 

módosítása nem változtatta meg az országonkénti kampányokat. 

Nők az Európai Parlamentben 

 

Forrás: Youtube 

Baranyai Nóra Lengyelországgal foglalkozott, forrásként a Gazeta Wyborcza cikkeit használta. Ezek alapján 

derült ki, hogy a lengyel Országos Választási Bizottságnál 2004. április 26-ig kellett jeleznie a pártoknak és 

szervezeteknek, hogy szándékukban áll elindulni az EP-választáson. Végül 19 olyan pártot és szervezetet 

jegyzett be az OVB, amely mind a 13 körzetben listát tudott állítani; a spektrum a szélsőbaltól egészen a 

szélsőjobbig terjedt, tehát magában foglalta az egész politikai palettát. A bejegyzett pártok között megtalálható 

volt a Szejm 4 valamennyi jelentős csoportja, azaz a PO (Civil Platform), a Samoobrona (Önvédelem), a PiS 

(Jog és Igazság), az LPR (Lengyel Családok Ligája), a PSL (Lengyel Néppárt), s a választási koalíciót kötött, 

egyébként a kormányt alkotó két párt, az SLD (Demokratikus Baloldali Szövetség) és az UP (Munka Uniója). 

Civil szervezetekként indultak a SdPl (Lengyel Szociáldemokrácia) � az SLD-ből, március 25-én Borowski 

vezetésével kilépett csoport �, illetve a magukat ,,párttalanok pártjaként� aposztrofáló NKWW (Választók 

Nemzeti Választási Bizottsága). Nem hiányozhattak a választási harcból a Szejmen kívül rekedt, kisebb 

                                                           
1 Nyilvánvaló, hogy az elkészült dolgozatok � bár közösen egyeztetett kérdésekre épültek � eltérő terjedelemben foglalkoztak a témával. A 

hallgatók az euroválasztásokat megelőző belpolitikai helyzetet is bemutatták, hiszen így vált érthetővé a pártok álláspontja. Az összeállítás 
egyes részei - a hallgatók anyagaihoz hasonlóan - eltérő jellegűek és hosszúságúak. 
2 Lásd részletesen: Laczkóné Tuka Ágnes: Európai Parlament. A megmegújuló intézmény. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2004. 
3 www.elections-européennes.org/suivre3.htm 2004.06.19. 
4 A lengyel parlament neve. 

http://www.elections-européennes.org/suivre3.htm
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támogatottsággal rendelkező pártok sem, mint amilyen például az UW (Szabadság Uniója), az UPR (Valódi 

Politika Uniója) és a Lengyel Nemzeti Újjászületés (Narodowe Odrodzenie Polski) nevű szélsőjobboldali párt, 

valamint az olyan újonnan alakult pártok, mint amilyen a Zieloni 2004, azaz a zöldek. A választási kampánnyal 

elsősorban az ország legnépszerűbb lapja, a Gazeta Wyborcza foglalkozott. A napilap rendszeresen jelentetett 

meg cikkeket a választási kampányra vonatkozóan, s az európai parlamenti választás külön menüpontként jelent 

meg az internetes portálon belül: többek között csokrot állított össze a pártok választási jelszavaiból és a 

választók megszólítására kitalált módszerekből. Keveset szólt viszont a konkrét kérdésekről, a belpolitikai 

csatározásokról, elsősorban a pártok bemutatására és a kampány idején előtérbe kerülő különlegességekre, 

ínyencségekre összpontosított. A választási jelszavakkal a pártok nem programjaikat, s nem is ideológiáikat 

kívánták hangsúlyozni, s bár néhány jelzővel és utalással rámutattak a szervezet politikai térben való 

elhelyezkedésére, alapvetően semleges (s némiképp semmitmondó) mondatokat fogalmaztak meg. Kivételt 

képez ez alól a szélsőjobboldali NOP jelszava: ,,június 13-án megyünk és elpusztítjuk az Uniót�. Jobban 

kifejezte a pártok által képviselt értékeket az, ahogy a választók megkeresésének, megnyerésének helyszíneit 

megválasztották. A jobboldali pártok elsősorban a nemzeti ünnepeket, ünnepségsorozatokat (PSL), egyházi 

szertartásokat (LPR) részesítették előnyben, a zöldek (Zieloni 2004) pedig személyesen kampányoltak, hiszen 

ők jelöltjeiket is a közvetlen lakossági kapcsolat segítségével választották ki. A többi pártnál a kampány-

lehetőségek egész arzenálját megtalálhatjuk: az SLD-UP jelöltjei saját ötleteiket felhasználva reklámfilmeket 

forgattak; az Unia Wolno�ci választói gyűlésein ismert személyiségek (Andrzej Wajda filmrendező, Czes³aw 

Mi³osz Nobel-díjas író, költő) biztosították támogatásukról a képviselőjelölteket; a Platforma Obywatelska 

futballmérkőzéseket szervezett; a PiS étellel és itallal kedveskedett a választópolgároknak; az OKO, amely több 

egyesület és szervezet szövetségeként indult a választásokon, sapkás meneteléseket szervezett a városok utcáira; 

a Samoobrona pedig arra kötelezte jelöltjeit, hogy a választásokig piros-fehér nyakkendőt viseljenek és 

jelenjenek meg az összes létező eseményen � legyen az koncert, vásár, sportesemény vagy autópiac; míg a 

NOP az Unió zászlajának elégetésével szimbolizálta nézeteit. A kampányt jelentősen befolyásolta, hogy a 

kormánypártok � s elsősorban az SLD � meggyengültek a belpolitikai küzdelmek során, s egy jelentős számú 

csoport el is hagyta a Demokratikus Baloldali Szövetséget, ezzel magát a kormányt is (később ők alapították 

meg a már említett SdPl-t). Így az SLD-UP elveszítette azt a lehetőségét, hogy az európai választásokon 

potenciális tényezőként jelenjen meg. A választási szövetség ugyanakkor úgy vélte, hogy jól felkészítették az 

államstruktúrát a csatlakozásra, s nekik köszönhető az is, hogy a most csatlakozott tíz állam közül 

Lengyelország szerezte meg a legjobb csatlakozási feltételeket. Véleményük szerint mindez aduként szolgál 

majd számukra a választás folyamán. Az ellenzéki pártok természetesen nem tartják kielégítőnek a koalíció által 

elért eredményeket, s többen is � elsősorban a Samoobrona � a csatlakozási feltételek újratárgyalásának 

szükségességét emlegetik. Az SLD-UP koalíció szavazatvesztése, a kormánykoalíció szinte elkerülhetetlen 

bukása összekapcsolódott időben azzal, hogy egy populista párt jelentősen megerősödött. A kampány egyik 

legmeghatározóbb témája a Samoo brona és a többi párt közötti interakció, a támadások és ellentámadások 

sorozata volt. 

A pártprogramok � éles ellentétben a választási kampány során felemlegetett témákkal � leginkább az Európai 

Unióval kapcsolatos álláspontokat foglalják össze. Kérdéses, hogy az Unióval kapcsolatos pártprogramokkal a 

választópolgárok mennyire voltak tisztában, mert az írott sajtó nem nagyon fordított figyelmet ezek 

bemutatására. Csak a programok legalapvetőbb gondolatai váltak ismertté a közvélemény előtt: annyit 

mindenesetre a sajtóból is megtudhattak a választópolgárok, hogy melyik párt EU-ellenes, illetve EU-

szkeptikus, hiszen ezt a média is igyekezett kellőképpen hangsúlyozni. 

Aki viszont a pártprogramok alapján kívánta döntését meghozni, az rengeteg időt tölthetett a pártok 

honlapjainak böngészésével, hogy konkrét információkkal rendelkezzék. A pártprogramok azokkal a 

kérdésekkel foglalkoztak, amelyekre a választási kampányt kellett volna építeni, azonban a belpolitikai vitás 

kérdések jobban ki tudták fejezni a pártok közötti eltéréseket, mint az Európai Unióval kapcsolatos álláspontok. 

Ha közelebbről ezeket megvizsgáljuk, észrevehetjük, hogy nagyon jelentős véleménykülönbségek nincsenek 

közöttük, � csak a feltételek újratárgyalását felvető Samoobrona és a hazai pozícióit erősíteni akaró NOP 

hirdettek markánsan eltérő koncepciókat. A legtöbb párt valóban olyan programot fogalmazott meg, amely 

Lengyelország érdekében nélkülözhetetlen intézkedéseket szorgalmaz: a munkanélküliség leküzdése új 

munkahelyek teremtésével, az uniós munkaerőpiac megnyitása a lengyel állampolgárok előtt, a lengyel 

mezőgazdaság uniós támogatása, a ,,kétsebességes Európa� elutasítása. Szinte teljes az egyetértés az Európai 

Unió alkotmánytervezetével kapcsolatos véleményekben is: a pártok többsége ragaszkodik a Lengyelország 

számára erősebb pozíciót biztosító Nizzai Szerződéshez, illetve nem ért egyet azzal, hogy a tagállamok jelentős 

része ki akarja hagyni Európa keresztény jellegének hangsúlyozását az alkotmány preambulumából. 

A belpolitikai csatározásoktól hangos kampány ellenére a választásokon való részvételi hajlandóság igen 

alacsonynak mutatkozott. A közvélemény-kutatási adatok szerint a megkérdezettek 28%-a mondta csak azt, 

hogy biztosan elmegy szavazni, s 24%-uk válaszolta azt a kérdésre, hogy talán igen. Bár a katolikus egyház is a 



 Euroválasztások a kampányok 

tükrében 
 

 107  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

választásokon való részvételre buzdította a lakosságot a pápa ,,Eclesiae in Europa� körlevelében, a kutatók a 

Harmadik Köztársaság történetének legalacsonyabb választási részvételére számítottak. Breitenbach Zoltán � 

internetes honlapokra támaszkodva � Lettország általános helyzetének bemutatása után az euroválasztásokra 

elfogadott új választójogi törvényt elemezte. 2004. február 5-én lépett hatályba a választók regisztrálásáról szóló 

törvény. Eszerint a 18. életévüket elérők regisztrálásához szükségesek voltak: név, a lakóhely címe, a 

választókerület megnevezése, ahol az állampolgár szavazni óhajt, az állampolgár előző választások során kapott 

sorszáma. Ezek alapján minden választókerület köteles elkészíteni a választói jegyzéket. A választópolgár 

postán keresztül is szavazhat. Az EP-ben Lettország 9 képviselői helyet kapott. 

2004. április 8-ig 16 lista állítására került sor, amelyek összesen 245 jelölt nevét tartalmazták. Közülük hat párt 

rendelkezett lett parlamenti mandátummal: 

- Új Idő Párt (JL) � 26 mandátummal, 

- az orosz ajkúak ,,Az emberek jogaiért az egységes Lettországban� (PCTVL) � 25 hellyel, 

- Nemzeti Párt (TP) � 20 mandátummal, 

- Zöldek és Parasztok Szövetsége � 12 képviselő, 

- Lett Első Párt (LC) � 10 hellyel, 

Hazafiság és Szabadság és Lettország Nemzeti Függetlenségéért Mozgalom (TB/LNNK) szövetsége � 7 

mandátummal. 

A kampány lefolyása nagyon csendes volt, és főleg belpolitikai témákat érintett. A pártok honlapjain elsősorban 

lett és angol nyelvű szövegeket találunk, bár a lakosság 32,5 %-a orosz anyanyelvű. Az orosz kisebbség 

érdekében politizáló ,,Az emberek jogaiért az egységes Lettországban� párt európai jogokat, szabadságot, 

fizetést és garanciákat követelt. A párt szerint az előző 13 év ,,antihumánus reformjainak, változásainak 

köszönhetően� az ország elveszítette népessége 12%-át. A fiatalság tömegesen emigrál. A kormány nem képes 

gátat szabni az EU-s áraknak, az emberek helyzete folyamatosan rosszabbodik, kilátásaik szűkülnek. A negatív 

jelenségekért részben a jobboldali pártok tehetők felelőssé, részben az eurobürokraták, hiszen érzéketlenek a 

lettek szociális problémái iránt. A baloldali nézeteket valló párt az EP-ben megfelelő jövedelmekért és szociális 

garanciákért kíván síkra szállni úgy, hogy támogatja a szupranacionális föderatív Európa kialakítását, 

figyelembe véve az orosz érdekeket is. 

Az euroválasztásokon a nacionalista, euroszkeptikus pártok szerepeltek legjobban. Borisz Cilevics, az egyik 

jelölt szerint azért, mert az emberek nem értik az Európai Parlamentet és remélik, hogy ezek megvédik őket az 

Európai Uniótól. Furcsa kettősség, hogy korábban ezektől a jobboldali pártoktól azt várták a polgárok, hogy 

Moszkvától védje meg őket. 

Az uniós tagságra váró államok közül legspeciálisabb helyzetben a megosztott Ciprus van. Hiszen a 

szigetország 1974 óta megosztott a görög és a török közösség között. Amennyiben 2004. május 1-ig nem 

születik megállapodás a sziget újraegyesítéséről, úgy csak a déli, zömmel görögök lakta Ciprusi Köztársaság 

csatlakozik az EU-hoz. 

Dávid Géza Ciprusról szóló nagyon részletes és alapos tanulmánya, amelyet a Cyprus News Agency, a Cyprus 

Mail, a Cyprus Weekly és a Cyprus PIO internetes híradásai alapján készített, napról napra követi az 1990 óta 

csatlakozásra váró sziget 2004-es kampányai történetét. 

2004. április 24-én tartottak népszavazást Ciprus egyesítéséről az ENSZ főtitkárának, Kofi Annannak a tervei 

alapján, amely szerint egy Svájchoz hasonló, de még annál is lazább konföderációt hozott volna létre: két 

szuverén államot egyesít egy dupla kabinetrendszer irányítása alatt. Az Annan-tervről tartott népszavazáson a 

ciprusi görögök 75,83 százaléka szavazott nemmel a sziget újraegyesítésére, így a 800 ezres lakosság 

egynegyedét alkotó törökök 64,9 százaléka hiába szavazott a harminc éve tartó megosztottság megszüntetése 

mellett. Tasos Papadopulos ciprusi (görög) elnökre az ENSZ-terv elfogadásáért óriási nemzetközi nyomás 

nehezedett, mégis az utolsó pillanatig a terv elutasítása mellett kardoskodott, az általa ellenőrzött médiában 

szóhoz se engedték jutni az ENSZ és az EU képviselőit. Viszont a derék görögök annál többet hallottak arról, 

milyen sokba kerül majd nekik, hogy ,,felhozzák� a saját szintjükre északon élő, szegény honfitársaikat. Az 

egyesítés ellen kampányolt Rauf Denktas, a ciprusi törökök vezetője is, bár honfitársainak többsége nem 

hallgatott rá. A nemzetközileg elszigetelt, csak Ankara által elismert ,,Észak-Ciprusi Török Köztársaság� 

elnöke felszólította a nemzetközi közösséget, hogy a népszavazás kudarca nyomán ne erőltesse többé a két 



 Euroválasztások a kampányok 

tükrében 
 

 108  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

népcsoport együttélését. Günter Verheugen, az Európai Unió bővítési biztosa úgy vélekedett, hogy a szombati 

népszavazás beárnyékolja Ciprus európai uniós csatlakozását, és a referendum kimenetele bonyolultabbá teszi a 

szigetország és az EU viszonyát, pedig erre nem lett volna szükség. Az EU fekete báránya lett a csatlakozási 

tárgyalások során még számos, főként gazdasági tekintetben a tagjelöltek éllovasának minősült Ciprus, miután a 

referendumon a kettéosztott sziget lakossága elvetette az ország újraegyesítését. Ciprus azzal, hogy a görög és a 

török közösséget elválasztó, az ENSZ által ellenőrzött ütközőzónával kettéosztott államként � amelynek északi 

területeit az unióba törekvő, NATO-tagállam Törökország immáron 30 éve megszállás alatt tartja � lesz az EU 

tagja, számtalan megoldhatatlan jogi probléma elé állítja Brüsszelt. A ciprusi görögök mégis győzelemként 

ünnepelték, hogy 75,8%-uk nemet mondott a Kofi Annan ENSZ-főtitkár nevével fémjelzett egyesítési tervre. A 

ciprusi törökök is ünnepeltek az ütközőzóna túloldalán, amiért az egyidejűleg megtartott népszavazáson 64,9%-

ban az Annan-terv mellett tették le a voksukat, ám a szigetország egyesítéséhez mindkét oldal támogatására 

szükség lett volna. Egyik fél öröme sem lehet teljes. A ciprusi görögök ugyan EU-tagok lesznek, ám az unió 

keményen megleckéztetheti őket. Számolniuk kell azzal, hogy az északon állomásozó 35 ezres török hadsereg 

továbbra is ott marad, és vele együtt az Anatóliából betelepített törökök. Nicosia, Európában utolsóként, 

továbbra is kettéosztott város. A görögök semmit sem kapnak vissza az elfoglalt északi területekből, pedig az 

Annan-terv szerint a földközi-tengeri szigetország jelenleg 37 százalékán élő törököknek 8 százaléknyi 

területrészt, köztük a tengerparti Varosha üdülőkomplexumot, valamint a citrustermő Morphou vidéket is át 

kellett volna adniuk. A görög ciprióták döntése nyomán szinte áldozatként kezelt ciprusi törökök sajnálhatják, 

hogy egyelőre kimaradnak az EU-ból, ám ezért politikai és gazdasági téren � mint azt Brüsszel, Washington és 

az ENSZ is jelezte � busásan kárpótolják őket. A leghamarabb a kereskedelmi embargó feloldására 

számíthatnak, így kitörhetnek gazdasági elszigeteltségükből. Fennáll a veszélye, hogy Brüsszelben úgy 

döntenek, a szigetországot széltében átmetsző, épp egy éve megnyitott ütközőzónát az EU külső határává 

nyilvánítják, ami egyet jelentene az eddig csak Ankara által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaság önálló 

államként való elismerésével. Pedig a csatlakozási szerződés szerint az unióba a szigetország egésze lép be, 

azzal a kitétellel, hogy a nicosiai kormánynak nincs lehetősége az északi országrészek fölötti ellenőrzésre. Az 

igennel szavazó török közösséget megjutalmazni kívánó uniós külügyminiszterek tanácsa mindenesetre hétfőn 

úgy döntött, a sziget északi része mindenképpen megkapja az országrész újjáépítésére szánt 259 millió eurót. A 

ciprusi görögök ezúttal nem tudtak felülkerekedni érzelmeiken, ami nem csoda, hiszen Taszosz Papadopulosz 

elnök és a legnagyobb parlamenti párt, a kommunistából mára urbánus szocialistává változott AKEL épp erre 

építette kampányát. Azt hajtogatták, hogy az Annan-terv végső változata legalizálja az 1974-es � az athéni 

katonai junta sugalmazására Nicosiában végrehajtott puccsra ,,válaszoló� � török megszállást és az észak-

ciprusi államalakulatot. Nicosia elfogadhatatlannak tartotta, hogy a török hadsereg létszámát csak 18 éves 

távlatban csökkentették volna 650 főre, ráadásul � miközben a ciprusi görögök visszatérése az elfoglalt 

területekre és ingatlanvásárlásaik korlátozottak � az északi országrészekbe betelepített, hivatalosan mintegy 80 

ezer, a valóságban azonban a 200 ezres lakosság több mint felét kitevő anatóliai török közül 45 ezren ciprusi 

állampolgárságot kaptak volna. 

Nicosiát a referendum előtti hetekben szinte elborították a nemet jelentő görög ,,ohi� feliratok: a házak fala, az 

ablakok, az autók mellett az álláspontjukat nyilvánosan vállaló ciprusi görögök még a ruhájukra is 

felragasztották, sőt az ütközőzónában a görög ,,határőr�-bódé oldalán is ott díszelgett. Sokan viseltek ,,ohi� 

feliratú pólókat, sapkákat, jelvényeket. A kampány az iskolákba is befurakodott, Nicosia-szerte alsó tagozatosok 

osztogatták a kampányanyagokat; volt olyan iskolaépület, amelynek a falára ,,a halott török a jó török� feliratot 

is felmázolták, amit a hatóságok gyorsan lemeszeltek. A riporterek által megkérdezett járókelők szinte mind a 

Papadopulosz által hangoztatott érveket szajkózták, még a törökökkel szembeni félelmeiket csak szüleik, 

nagyszüleik emlékeire építő fiatalok is, akik persze bőszen hangoztatták a vallási különbözőségből fakadó 

ellenérzéseiket. 

Ilyen körülmények között aligha hathatott több elismert politikus, köztük az újraegyesítési tárgyalásokat hosszú 

időn át vezető két exelnök, Gláfkosz Kleridesz, valamint Jorgosz Vasziliu érvelése, miszerint a rendezési tervvel 

a szigetországban élő törökök létszáma mindenképpen csökkenne, s ezzel enyhülne a katonai fenyegetettség. A 

nicosiai kormány viszont nem látott kellő garanciát az Annan-terv megvalósulására. Hiába próbálkozott Annan 

az ENSZ Biztonsági Tanácsában garanciát biztosító állásfoglalást átverekedni, két nappal a referendum előtt 

Oroszország ezt megvétózta � egyes hírek szerint az Annan-tervet ellenző kormánypárt, az AKEL � Dolgozó 

Nép Haladó Pártja, baloldali, marxista és Ciprus függetlenségének szószólója � közbenjárására. 

Ezen előzmények után 2004. május 20-án indult az euroválasztás kampánya a szigetország déli részén a hat EP 

mandátumért. A Szavazatszámláló Bizottság elnöke, Lazaros Savvides május 21-én hivatalosan kihirdette az 

Európai Parlament 6 ciprusi helyére pályázó 59 jelöltet, akik közül 52 személyt 9 párt, illetve politikai 

tömörülés indított és 7 fő egyéni jelöltként lépett pástra. 
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Ciprus egy választási körzetet alkot, ahol a ciprusiak személyigazolványukkal vagy választási szelvényükkel 

adhatják le szavazatukat. Azok az EU állampolgárok, akik regisztráltatták magukat a Cipruson való 

szavazáshoz, személyigazolvánnyal szavaznak. A szavazás kötelező, azonban semmilyen szankciót nem 

szabnak ki azok ellen, akik nem szavaznak � tette hozzá. 

A választási listán mintegy 482.892 személy szerepelt. Ezek közül 503 török ciprióta és 2054 az EU más 

tagországának állampolgára, a fennmaradó 480335 fő görög ciprióta. 

Azoknak a választóknak, akik pártokra adják le a szavazatukat, lehetőségük van a listán két preferenciális 

szavazatot leadni. Amennyiben valaki egy egyéni jelöltre szeretné leadni szavazatát, második preferenciaként 

nem támogathat más jelöltet. 

Listát állítottak: a kommunista pártból átalakult és jelenleg kormányzó AKEL; a konzervatív Demokratikus 

Tömörülés (DISY); a mérsékelt jobboldali, liberális és koalíciós partner Demokrata Párt (DIKO); a 

Szociáldemokrata Mozgalom (EDEK); a Szövetség Európáért nevű párt, amelyet a DISY-ben kirobbant belső 

vita után kivált ,,lázadók� alakítottak; az Egyesült Demokraták; az Új Horizont; a Ciprusi Zöld Párt; a Népi 

Szocialista Párt. 

A kampányban jól érzékelhető volt, hogy a megosztottság maradt a központi téma. Ezt tükrözte, pl. a Cyprus 

Weekly, amely két jelöltet kérdezett meg esélyeikről, bejutásuk esetén céljaikról: 

Miért gondolja, hogy Ön jobban tudja képviselni Ciprust az Európai Parlamentben? 

A ciprusi konfliktuson kívül milyen kérdéseket vetne fel az Európai Parlamentben? 

Mi lesz az Ön szerepe az EU-tudatosság kialakításában Cipruson? 

Hogyan változtatná meg a görög ciprióták negatív megítélését az Annan-terv elvetése után az Európai 

Parlamentben? Hogyan szándékozik megmagyarázni a török ciprióták hiányát? Egyetért-e a török ciprióták 

megfigyelői státuszával az egyesítésig? 

Egy esetleges rendezés esetén felállna-e, hogy helyet adjon két török ciprióta euro-képviselőnek? 

Felkészült-e az EU acquis alóli derogációk elfogadására egy ciprusi megállapodás esetén? 

Természetesen az Európai Tanács is foglalkozott a kialakult helyzettel. Június 11-én az EU állam-és kormányfői 

� mindössze három nappal a felvetés után � elfogadták azt a javaslatot, ami szerint a ciprusi probléma 

megoldása esetén ott új európai parlamenti választásokat tartanak. Az Európai Bizottság június 7-én javasolta 

rendkívüli választások tartását Cipruson, bármikor a 2004. júniusi választások után, ha sikerül a sziget 

egyesítése. 

A Bizottság fő célja � rendezés esetén � a képviselet és a választási jog garantálása volt minden ciprusi 

számára, beleértve a török ciprióta közösséget is. A terv szerint a megállapodás elfogadása után a ciprusi euro-

képviselők mandátumának felfüggesztenék és rendkívüli választásokat tartanának Ciprus egészén a Parlament 

mandátumának fennmaradó idejére. Ez a választás Ciprus mind a hat képviselői helyéért folyna. 

Az Annan-terv szerint a hat helyet négy-kettő arányban osztották volna el a görög és a török ciprióta közösségek 

között. 

A Tanács gyors döntése azzal magyarázható, hogy még a választások előtt tisztázni akarta a török ciprióta 

választók jogi helyzetét, amennyiben eredményes lesz a következő népszavazás az ország egységének 

helyreállításáról. 

A június 13-án tartott választásokon a szavazati joggal rendelkezők 71,2%-a járult az urnákhoz. A részvételi 

arány a Szavazatszámláló Bizottság értékelése szerint alacsony volt, de a többi európai állammal 

összehasonlítva nagyon kielégítő. Ugyanakkor az 503 regisztrált török ciprióta választó közül mindössze 97 

(vagy 19,28%) adta le szavazatát, míg a törökök által ellenőrzött területen élő 391 regisztrált görög ciprióta 

közül csupán 61 (vagy 15,60%) lépett a kormány által ellenőrzött területre és szavazott. 

A Cipruson először tartott európai választások meglepő eredményt hoztak. Senki nem gondolta volna, hogy a 

referendum után számos belső problémával (beleértve a lázadó képviselők által alakított rivális koalíciót) küzdő 

DISY a legerősebb pártként fog szerepelni, 28,23 százalékot szerezve. A választások előtt egy héttel elemzők 
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megkérdőjelezték, hogy képes lesz-e két képviselői helyet szerezni, mivel a párt szavazóbázisa feltehetően 

haragudott a vezetőségre az ,,igen� szavazat népszavazáson való támogatása miatt. A szociáldemokrata EDEK 

szintén mindenkit meglepve az elmúlt 15 év legjobb választási eredményét hozta (10,79 %). Ennek ellenére nem 

sikerült képviselői helyet szereznie, mivel a DISY lázadók mindössze 37 szavazattal megelőzve őket elvitték 

előlük a mandátumot. 

A legnagyobb meglepetés mégis a kommunista AKEL gyenge szereplése volt, ami 15 hónapja tartó 

kormányzása és a referendum során képviselt cinikusan populista álláspontja ellenére a szavazatok legkisebb 

részét (27,89 %) kapta 1985 óta. Az AKEL választóinak 35 %-a � 49.000 ember � nem ment el szavazni, amit 

elemzők a párt referendumon való opportunista álláspontjából való kiábrándultság jeleként értelmeznek. 

Azonban amíg az AKEL-t talán büntették a referendumon való álláspontja miatt, a � DISY lázadóinak 

szövetségétől eltekintve � egy pártot sem jutalmaztak azért, mert támogatta a ,,nem� szavazatot. A Zöldek és 

az Új Horizont szavazótábora felére csökkent, míg Papadopulos elnök pártja, a DIKO támogatottsága 

valamelyest nőtt, ami a kisebb pártokkal kötött szövetségnek tulajdonítható. A DIKO kampánya, miszerint a 

pártra leadott szavazat erősítené az elnököt, egyáltalán nem hatott a választókra. Bár Papadopulos vezette a 

,,nem� kampányt, meglepő módon semmiféle választási előnyt nem szerzett ezzel. Végül a hat mandátumból 

két-két helyet a DISY és az AKEL, egy-egy mandátumot a DIKO és a Szövetség Európáért szerzett meg. 

Németország választási kampányát Fazekas Andrea és Iván Anita próbálták feldolgozni német és magyar 

internetes honlapok, illetve a Bild Zeitung, a Der Spiegel, a Die Welt és a Stern cikkei segítségével. Az európai 

parlamenti választásokról szóló 1987-es törvényt 2003-ban, míg a választási eljárás szabályait 2002-ben 

módosították az NSZK-ban. Ezek alapján a 99 képviselő szövetségi és/vagy tartományi zárt listára leadott 

szavazatok alapján, 5 %-os küszöb mellett nyeri el mandátumát. A postai úton történő szavazás is engedélyezett. 

Június 13-án � az euroválasztások mellett � türingiai tartományi törvényhozási, illetve � hat tartományban � 

helyhatósági választásokat is tartottak. Így az európai témák még inkább háttérbe szorultak a kampányban. 

A határidőig � a választások előtt 68 nap � 24 párt és politikai csoportosulás jelezte indulási szándékát. 

A német belpolitikában is jelentős szerepet játszó pártok eurokampányai megfoghatatlan jelszavakra épültek: 

- CDU (Kereszténydemokrata Unió) reformokat és a versenyképesség növelését hirdette; 

- a kormányzó SPD (Szociáldemokrata Párt) szociális igazságot, a béke védelmét és a tisztességtelenül alacsony 

fizetések elleni harcot szorgalmazta; 

- a Zöldek és az FDP (Szabad Demokrata Párt) emberi, polgárbarát EU-t követeltek, ahol népszavazáson kérik 

ki az emberek véleményét a jövendő uniós alkotmányról. 

/A nagy pártok ezt elutasították./ 

Néhány hétig fontos uniós téma volt Törökország csatlakozásának lehetősége. Az SPD � a török származású 

német voksokra számítva � kijelentette, ha Törökország tiszteletben tartja az emberi jogokat, számíthat a 

tagságra. A kereszténydemokraták arra hívták fel a figyelmet, hogy nem szabad a törököket hamis illúziókba 

ringatni, hiszen ekkora ország felvétele nagyon megterhelné az újonnan kibővült Uniót. A zöldek és liberálisok 

között arról szólt a vita, hogy Törökország csatlakozásáról tartanának-e népszavazást. 

2004. május 1-je előtt, illetve a bővítést követően az új tagok iránt az érdeklődést népszerűsítő 

kampányfilmekben igyekeztek felkelteni, illetve a tíz új állam csatlakozásának előnyeit próbálták fizetett 

hirdetésben ecsetelni. A hamburgi újság dupla oldalas hirdetésébe hiba is becsúszott: a régi és új tagokat 

bemutató térképről lemaradt Finnország. Ennek ellenére a ,,Tíz jó ok az EU 2004. május 1-jei bővítésére� 

címmel megjelent kormány-propaganda szerint a bővítéssel megnő: az európai piac belső súlya; kulturális és 

szellemi sokfélesége; a belbiztonság; a német munkahelyek védelme; a német kis- és középvállalatok piaci 

lehetősége, a közös környezetvédelemnek köszönhetően az életminőség; a béke; a pénzügyi stabilitás, illetve az 

utazások könnyebbé válnak. Utolsó helyen a bevándorlás mérséklése állt, hiszen a német kormány álláspontja 

szerint az új tagoknál a növekvő jólét elősegíti a helyben maradást. Az új államok integrációját elsősorban az 

NSZK szorgalmazta, azonban a ,,kétsebességes Európa� koncepcióját is német politikusok hangsúlyozzák 

erőteljesen, azaz a szorosabban együttműködő ,,mag országok� és a lazábban kapcsolódó tagállamok 

szövetségeként interpretálják a jövendő EU-t. 

Riport az Európai Parlament előtt álló feladatokról 
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Forrás: Youtube 

A kampány többi témája elsősorban belpolitikai volt. Egyrészt a kormányzó koalíció szociális juttatásokat 

megnyirbáló reformja váltott ki elégedetlenségét a szociáldemokratákat támogatók körében is, másrészt egy 

képviselőjelölt ízetlen tréfája okozott botrányt, amellyel a nagyon alacsony születési számra utalt, harmadrészt, 

a köztársasági elnököt választó grémium egyik jelöltjének háborús múltja váltott ki óriási felháborodást. A 

június 13-án tartott választásokon a részvétel � a helyi szavazások ellenére is � nagyon alacsony volt, 

mindössze a választójoggal rendelkezők 43%-a járult az urnákhoz. A közvélemény-kutatási előrejelzéseknél is 

súlyosabb vereséget szenvedett az SPD, a szavazatok 21,5%-át szerezte csak meg, míg az ellenzéki CDU/CSU 

listára 44,5% szavazott. A szociáldemokrata fellegvárnak számító Hamburgban is csak 30%-ot kaptak a 

szociáldemokraták, amit főpolgármester-jelöltjük úgy értékelt: ,,céljainkat nem tudtuk elérni, a vereség fő oka a 

párt országos szintű szociálpolitikája.� 

A kis sajátos ,,szigetország�, Málta eurokampányát Glied Viktor vizsgálta. Elsősorban az interneten is 

megtalálható Malta Times napilap 2004 márciusa és június 15-e között megjelent cikkeire, illetve a Malta 

Business Report anyagaira támaszkodott. ,,Málta jelentheti a diplomáciai hidat az Európai Unió és az észak-

afrikai országok között, így nagyon fontos szerephez juthat a jövő Európájában� � jelentette ki Günther 

Verheugen, az EU bővítési biztosa 2004. március 17-i máltai megbeszéléseit követő sajtótájékoztatóján. A 

biztos látogatása komoly fegyvertényt jelentett a kormányon lévő jobboldali Nemzeti Pártnak /PN/, amely 

minden előzőnél elkeseredettebb politikai küzdelmet vív az 1998-as előrehozott országgyűlési választásokon 

vesztes baloldali Munkáspárttal /MLP/. A két nagy párt évtizedek óta húzódó vitát folytat a szigetország 

külpolitikájának hosszú távú stratégiájáról: amíg a PN az Európához való kötődést erősítené, addig az MLP 

inkább Málta hagyományos partnerei, azaz az észak-afrikai (Líbia) és közel-keleti arab (főként Jordánia) 

országok felé fordulna. A pártok közötti mély ellentétek a máltai társadalmat is megosztották, ezt tükrözték a 

2003-ban tartott parlamenti választások eredményei. A 65 tagú országgyűlésben a PN 34, az MLP pedig 31 

mandátumot szerzett. Az EU-s tagságról 2003. március 8-án tartott véleménynyilvánító népszavazáson Málta 

lakossága kis többséggel ugyan, de igent mondott a sziget uniós csatlakozására. Hivatalos eredmények szerint a 

297 ezer választásra jogosult állampolgár közül több mint 270 ezren járultak az urnákhoz, vagyis a részvételi 

arány nagyon magas, 91 százalékos volt. Az EU-s tagságra 140 ezren mondtak igent (53,65%) és 123 ezren 

utasították el (46,35%). Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségűnek nevezte a 

máltaiak döntését és biztosította a szigetország lakosságát arról, hogy Málta a többi tagországgal egyenlő 

jogokkal és kötelezettségekkel fog részt venni az európai döntéshozatali folyamatokban. Prodi kijelentése 

különösen fontos volt a PN számára, mert az MLP egyik alapüzenete az volt a választók felé, hogy a kis Málta 

csak másodrangú tagja lesz az EU-nak. Ahogy azt a népszavazás eredménye tükrözte, a Munkáspárt 

euroszkeptikus kampánya komoly támogatottságra lelt a választópolgárok majdnem felénél. Málta parlamentje 

szűk többséggel 34:31 arányban 2003. július 14-én hagyta jóvá a szigetország európai uniós csatlakozásáról az 

Eddie Fenech Adami kormányfő /PN/ által beterjesztett törvényjavaslatot. 

Alfred Sant nagyon korán, már március 8-án elindította az MLP európai parlamenti és az időközi helyi 

önkormányzati (Gozo déli részén számos településen tartottak önkormányzati választásokat) választási 

kampányát. A Munkáspárti vezetőnek erős kétségei voltak azzal kapcsolatban, hogy a pártnak sikerül-e 

mozgósítani szavazóit, hiszen Santék a 2003-as népszavazás előtt � és azóta is � EU ellenes álláspontot 

képviseltek. ,,A júniusi választás nem élet-halál harc, de nagyon fontos az MLP-nek, ezért szeretnénk minél 

több jelöltünket bejuttatni az EP-be� � nyilatkozta Sant, majd hozzátette, hogy pártja, mint eddigi történelme 

során mindig, kiáll a máltai érdekekért az európai küzdőtéren is. A pártelnök cáfolt minden olyan híresztelést, 

melyek szerint az MLP jelöltjei mozgatható bábuk lennének, akik majd európai parlamenti képviselőként nem 

látják el felelőséggel és tisztességgel feladataikat. ,,Ez egyszerűen félreértés. A leendő képviselőknek sokat kell 

utazniuk és nagyon sok megbeszélésen és találkozón kell részt venniük.� � mondta Sant. Az ellenzéki vezér 

még nem beszélt az MLP listáján szereplő nevekről, azonban köztudott volt, hogy George Vella munkáspárti 

képviselő már biztos, hogy indul a júniusi választásokon. Vella a Munkáspárt március 9-én tartott 

sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott, hogy az MLP az Európai Szocialisták Pártja programjának túlnyomó 

részével egyetért. A képviselő figyelmeztette az új kormányfőt, hogy ne váljon egy második Adami-vá, és 

felhívta a figyelmét arra, hogy Málta egészének legyen miniszterelnöke és ne csak a felének. 

Március elején Dr. Emmy D. Bezzina ügyvéd és John Zammit újságíró közös sajtótájékoztatón jelentették be, 

hogy függetlenként indulnak a választásokon. Egyikük sem ismeretlen a politikában, hiszen lobbistaként 

komoly tapasztalatokra tettek szert az Európai Unióban, többször tárgyaltak európai parlamenti képviselőkkel és 

az uniós tagországok diplomatáival. ,,Egyik nagy párt jelöltjei sem felkészültek igazán, nem tudhatják, hogy mi 
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vár rájuk� � utalt John Zammit arra, hogy olyan emberek kellenek Brüsszelbe, akik ismerik az európai 

döntéshozatali folyamatok működését. 

Málta 

 

Forrás: Fairdealproperties.com 

Laurence Gonzi hivatalosan március 21-én indította el a PN választási kampányát. A pártvezér a kampánynyitó 

ünnepségen elmondta, hogy ,,a választók azért szavaznak majd a PN-re, mert a párt a kezdetektől egyértelműen 

kiállt az EU-csatlakozás mellett�. Alfred Sant válasza nem sokat váratott magára. A Munkáspárti vezető arra 

buzdította a választópolgárokat, hogy szavazatukkal foglaljanak állást az uniós tagsággal szemben: ,,Szavazz a 

Munkapárt jelöltjére, mondj nemet Európára�. Sant hangsúlyozta, az MLP-nek fontos, hogy a párt szavazói 

elmenjenek választani, mert: ,,Málta öt képviselőt küldhet az Európa Parlamentbe, amely ugyan nem sok, de 

nem adhatjuk az összes helyet a PN-nek�. A zöldek (AD) szintén április legelején indították el kampányukat. 

Egyetlen esélyes jelöltjük, Arnold Cassola kijelentette: ,,A választópolgárok nem a PN, az MLP és az AD között 

választanak, hanem olyan jelöltekre szavaznak, akik mindent megtesznek Málta érdekeinek érvényesítéséért az 

Európai Parlamentben�. A zöldek aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy Máltát már csak úgy 

emlegetik az Unióban, mint politikailag kettészakított országot. ,,Ha az AD-re szavaznak, akkor az 

együttműködésre szavaznak� � jelentette ki Harry Vassalo, az AD elnöke Pat Cox-al való megbeszélései után. 

,,Mi az elmúlt 14 évben arra törekedtünk, hogy az ország érdekeit tartsuk szem előtt a máltai emberekkel 

szövetségben� � folytatta Vassalo. ,,A legutóbbi parlamenti választásokon arra kértük szavazóinkat, hogy az 

EU mellett szavazzanak, ezért támogatóink nagy többsége a PN-re adta le voksát. Most arra kérünk minden 

választópolgárt, hogy szavazzanak ránk, az európai Máltára. Málta akkor lesz csak nyitottabb ország, ha három 
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párt is képviselheti érdekeit az Európai Parlamentben�. A pártelnök ünnepélyesen bemutatta az AD választási 

programját, amelyben elsődleges szempont a munka, a környezet és a demokrácia védelme. A szócsata a két 

nagy párt között májusban is folytatódott. Gonzi úgy vélekedett, hogy a PN jelöltjei képviselik az igazi máltai 

hagyományokat, identitást és kultúrát. ,,A PN jelöltjei között két női és egy gozoi induló van, míg az MLP-t 

csak férfiak képviselik. Ez így nem helyes� � érvelt Gonzi. A miniszterelnök szerint június 12-én eldől, hogy a 

máltai polgárok az EU mellett vannak, vagy ellene. ,,Az MLP félrevezeti az embereket, amikor azt állítja, hogy 

nyerő csapata van. Az igazság az, hogy az elmúlt években az összes választást és népszavazást elveszítették. A 

PN nemcsak igent mondott az EU tagságra, hanem sokat is tett azért, hogy Málta a lehető legjobb lehetőségeket 

kapja az EU-tól. Ez a magatartás nagyban különbözik az MLP jelöltjeinek hozzáállásától, mert egy munkáspárti 

induló a Máltai Front aktív tagja, amely szervezet köztudottan EU ellenes kampány folytat.� 

Június elején az ALPHA szövetség két jelöltje, Emmy D. Bezzina és John Zammit fordult a bírósághoz, mert 

véleményük szerint a máltai római katolikus egyház alapvetően befolyásolja a szavazókat. A függetlenek szerint 

nagyrészt a máltai érseket és a gozoi püspököt terheli a felelősség az ország megosztottságáért, mert azt 

hajtogatják nyilatkozataikban, hogy a PN az egyház érdekeit szem előtt tartva kormányoz. Bezzina kifejtette, ha 

a bíróság nem teszi meg a megfelelő lépéseket, akkor még az is előfordulhat, hogy a választások bojkottjára 

szólítják fel támogatóikat. 

A miniszterelnök a választások előtti héten minden addiginál radikálisabb hangvételre tért át. Arra 

figyelmeztette a választókat, ha az EU ellenes erőre adják le szavazatukat, azzal EU-s pénzektől vonják meg az 

országot. Kifejtette, hogy a választások nem belpolitikai ügyekről, hanem a jövőbeni EU parlamenti 

képviselőkről szólnak. Arnold Cassolát az AD jelöltjét meglepték Gonzi szavai, mert szerinte Máltának az az 

érdeke, hogy három párt is képviselje az EU-ban. 

Máltán június 12-én tartották a választásokat. A választások érdekessége, hogy a választók nem pártokra, hanem 

jelöltekre adhatják le voksukat. Az előző évek választásaihoz hasonlóan kiemelkedően magas volt a részvételi 

arány, a szavazók 82%-a gondolta úgy, hogy leadja szavazatát valamelyik jelöltre. Hatalmas meglepetésre a 

Munkáspárt gyűjtötte be a szavazatok 48%-át és ezzel megnyerte a választásokat, a kormánypárt 41%-ot, míg az 

AD 10%-ot kapott, a független jelöltek összesen 1%-ot szereztek, az MLP három, a PN két képviselőt küldhet 

az Európai Parlamentbe. 

Sutus László Finnország politikai rendszerének és kampányának jellemzésére finn kutatóintézetek és pártok 

honlapjain található angol nyelvű szövegeket használt fel. A 2004-es eurokampányt erőteljesen befolyásolta, 

hogy a bővítés miatti mandátumok újraosztásánál Finnország két helyet elveszített, így a korábbi 16 helyett csak 

14 mandátum osztható szét a versengő pártok között. Ez a döntés főként a kisebb pártok helyzetét nehezítette 

meg. 

1999-ben az egyik legalacsonyabb részvétel mellett választottak másodszor euroképviselőt a finnek � a 

választópolgárok 31,4%-a járult csak az urnákhoz. A kormány, hogy ezt a fiaskót elkerülje, jelentősen emelte a 

kampányra fordítható támogatások mértékét, 1 millió euróról 1,9 millióra, amit még a pártok saját forrásaikkal 

kiegészíthettek. A pénzek elosztásánál a korábbi választáson elért eredmény aránya szolgáltatja az alapot. Ennek 

ellenére a közvélemény-kutatási felmérések nem kecsegtettek sok jóval � a válaszadók alig harmada mondta 

azt, hogy él demokratikus jogával és részt vesz a választáson. A Gallup felmérése szerint a leginkább 

mozgósítható szavazóbázissal a kommunista értékeket hirdető Baloldali Szövetség (VAS) és a Zöldek (VIHR) 

rendelkeztek, míg a két legbefolyásosabb és koalíciós partner pártnál, a Szociáldemokrata Pártnál (SDP) és a 

Centrum Pártnál (KESK) a támogatóik harmada szándékozott elmenni szavazni. Tuomo Martikainen, a 

politikatudományok professzora szerint nem csoda, hogy a polgárokat nem érdekli az európai parlamenti 

választás, hiszen egyik párt sem képes tiszta és érthető álláspontot megfogalmazni az Unióval kapcsolatban. A 

pártok tartanak az alacsony részvételtől, de inkább a háttérbe húzódnak és majd az eredmények után kritizálják 

egymást az érdektelenség és a vereség miatt. A szavazópolgárokat foglalkoztató kérdések közül a professzor 

kiemelte a kormány jövőbeli stratégiáját az Unióban, kivel tud szövetséget kötni az ország céljainak 

megvalósítása érdekében. Fontos téma lehetne szerinte a szociálpolitika és a polgári jogok érvényesülése. 

Hibaként értékelte, hogy egy-egy párton belül is eltérő álláspontot hangoztatnak a jelöltek, és ezzel 

összezavarják a választókat. 

A Gallup szerint a lakosságot a következő témák foglalkoztatják: első helyen a szociális rendszer 

fenntarthatóságának problémája, majd a különböző uniós jogok és lehetőségek kiaknázása, a tagság ára, illetve 

az új tagok miatt módosuló költségvetés kérdése, a munkanélküliség és a külföldi munkavállalók beáramlásának 

veszélye. A munkavállalás engedélyezése, illetve blokkolása a finn pártokat is megosztotta. Míg a 

szociáldemokrata képviselőjelölt szerint legalább két évig korlátozni kell a szabad munkavállalást a finn 

munkavállalók érdekei miatt, addig az ellenzéki Nemzeti Koalíciós Párt (KOK) jelöltje ezt hibásnak vélte. 
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Szerinte nincs szükség ilyen típusú megkülönböztetésre. A Zöldek politikusa sem gondolta, hogy hazájuk 

célpontja lenne a külföldi munkavállalók áradatának. 

Ezzel szemben a Baloldali Szövetség tagja úgy vélekedett, hogy több ezer példa van arra, hogy a külföldről 

érkező olcsó munkaerő leszorítja a finn munkabéreket, és ráadásul megszegik a szigorú munkavégzési 

szabályokat. 

A lakosság meggyőzése érdekében a tv-ben sugárzott nagy vitát szerveztek, amelyen minden listát állító párt 

részt vett. A legnagyobb érdeklődést az váltotta ki, hogy a szociáldemokraták finn politikust szerettek volna az 

Európai Bizottság elnöki pozíciójába javasolni. Paavo Lipponen azonban a finn ellenzéki pártok támogatását 

sem kapta meg. A vitázók csak abban értettek egyet, hogy nagyon fontos feladatkörrel rendelkezik a Bizottság 

elnöke, és sokban előmozdíthatja Finnország érdekeinek megvalósulását. 

A kampány során robbant ki a botrány Hans-Peter Martin, osztrák EP-tag tanulmánya miatt. Ő éles kritikát 

fogalmazott meg a finn euro-képviselők munkájával kapcsolatban is, mivel kijelentette, hogy több ország 

képviselői is elhanyagolták az EP-ben végzendő munkájukat, nem vettek részt a plenáris üléseken, de felvették 

az érte járó díjat. A finn képviselők természetesen visszautasították a vádakat, de nem lehetett előre tudni, vajon 

a választók hogyan értékelik a ,,brüsszeli vitát�. 

Az európai témáknál nagyobb figyelmet keltett a Nemzeti Koalíciós Párt pártelnök választó kongresszusa, 

amelyet szintén júniusban tartottak. 

A június 12-én tartott euroválasztáson a részvétel 10%-kal lett magasabb, mint 1999-ben. A választópolgár 

listára és jelöltre is szavazhat. Ennek következtében jól mérhető egy-egy párt politikusának népszerűsége is. 

A szavazatok összesítése után kijelenthető, hogy az ellenzéki Nemzeti Koalíciós Párt győzött 23,7%-os 

eredménnyel, de 2%-kal kevesebben támogatták, mint 1999-ben. A Centrum Pártra esett a szavazatok 23,3%-a, 

így meg tudták őrizni a korábbi négy mandátumukat, akárcsak a szociáldemokraták 21,3%-kal a három helyüket 

és a Svéd Néppárt (SFP) az egyet. A Zöldek 10,4%-kal csak egy mandátumot szereztek, akárcsak a Baloldali 

Szövetség, míg a Kereszténydemokrata Párt elveszítette korábbi helyét a strasbourgi patkóban. Finnországban a 

kormánykoalíció megszerezte a szavazatok 50%-át. Így a finn koalíció korántsem szenvedett oly mértékű 

vereséget, mint a legtöbb európai kormány. 

Takács Gergely a Nagy-Britanniában listát állító két párt � a Konzervatív Párt (CP) és az Egyesült Királyság 

Függetlenségi Pártja (UKIP) � programját vette górcső alá a pártok honlapjai és a BBC weboldala alapján. A 

két párt azért érdekes, mivel a CP euroszkeptikusnak, vagy realistának, míg az UKIP integrációs ellenzőnek 

tekinthető. 

A nagy ellenzéki párt kampányát április végén Michael Howard beszédével nyitotta, amelynek mottói jól 

tükrözik álláspontjukat: ,,Élni, és élni hagyni Európát�, illetve ,,Anglia mindenek előtt�. A beszédben 

üdvözölte a tíz újonnan csatlakozó országot és elmondta, hogy ezzel létrejött a világ legnagyobb kereskedelmi 

közössége. Többször azt sugallta, hogy annak örülnének, ha a kapcsolatok még szorosabbra fűzése helyett 

megmaradnának csak gazdasági szinten, és a politikai szálakat kormányközi szinten erősítenék. A toryk azt 

hirdették, hogy nem szabad hátat fordítani az EU-nak, mivel a problémákat csak együtt lehet megoldani, de 

ezeket nem központilag, az EU-nak több funkciót adva kell orvosolni. Howard szerint az emberek csalódtak az 

Unióban, hiszen a gazdaság és az üzleti élet túlszabályozott és versenyképessége visszaesett. Szerinte a 

formálódó alkotmány nem nyújt ezekre a gondokra megoldást, mert aláássa az egyes tagországok képességét, 

hogy saját maguk alakítsák ki közpolitikáikat a kulcsfontosságú területeken. A CP követelte, hogy � a 

demokrácia jegyében � népszavazással döntsenek az alkotmányról. Ha az angolok elutasítják, akkor Nagy-

Britannia a kezébe vehetné a kezdeményezést az EU megreformálásáért. 

A CP euroválasztásokra elfogadott programja: feleslegesnek ítélte az uniós alkotmányt; elutasította a közös 

menedékjogi politika bevezetését; követelte a nemzeti parlamentek bevonását az EU-s döntésekbe és a 

törvénykezdeményezési jog elvonását a Bizottságtól; ellenezte az euró bevezetését és az adóharmonizációt; 

jelentősen csökkenteni akarta a brüsszeli bürokráciát és az EU költségvetését. 

Az UKIP a brit kampány legradikálisabb pártja. A függetlenségiek azt akarják, hogy Anglia amilyen hamar csak 

lehet lépjen ki az EU-ból, csak gazdasági és kereskedelmi szerződéseknek legyen részese. A brüsszeli 

bürokrácia szerintük csak a pénzt nyeli és ontja a szabályokat. 

Ciprus 
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Forrás: www.windowoncyprus.com 

Az Egyesült Királyság választópolgárai 24%-a járult csak urnákhoz 1999-ben. A részvételi arányt úgy 

igyekeztek növelni, hogy három szavazást tettek egy napra, a ,,szuper csütörtökre�: vidéken részleges 

helyhatósági választásokra került sor, míg Londonban a főpolgármester személyéről döntöttek, illetve 

bevezetésre került a postai úton történő szavazás. Ennek következtében a britek három íven öt szavazatot adtak 

le, és ezeket négy különböző szisztémában értékelték. 

Így a részvétel meghaladta az európai parlamentinél szokásosnak tekinthető 33%-ot: a szavazásra jogosultak 

38,9%-a élt jogával. Ugyanakkor a kampányokban még inkább háttérbe szorultak az uniós témák, hiszen a helyi 

kérdések és jelöltek domináltak. 

Ezek a rövid tanulmányok azt bizonyították, hogy továbbra sem tekintik az uniós állampolgárok az európait 

önálló politikai térnek. Bár a listát állító nemzeti vagy regionális pártok rendelkeztek saját európai választási 

programmal, ezek népszerűsítése gyakran elmaradt. A vizsgált országokban vagy nagyon lanyha kampánnyal 

találkozhattunk, vagy továbbra is a nemzeti kérdések domináltak a politikusok vitáiban. A nemzeti témák 

túlsúlyához hozzájárult, hogy még most is jelentősen eltérőek az euroszavazások módszerei és menete 5: 
 

Ország Mandátumszám EP tag/ ezer fő Választóközet Választási rendszer 

és a mandátumok 

kiosztásának 

módszere 

Belgium 24 433 4 körzet Preferenciális 

arányos, számítás: 

d�Hondt módszerrel 

Franciaország 78 768 3 vál. Zárt listás, d�Hondt 

módszer 

Hollandia 27 602 8 Preferenciális 

arányos, d�Hondt 

Luxemburg 6 75 1 Választóként 6 

szavazat listára, vagy 

jelöltre; Hagenbach-

Bischoff 

Olaszország 78 737 1 Átvihető, 

preferenciális, a 

                                                           
5 De Waele - Coman: Quels modes de scrutin pour les élections européennes de 2004? Synthése n137. http://robert-
schuman.org/synthl137.htm 2004. 06.17. 

http://www.windowoncyprus.com/
http://robert-schuman.org/synthl137.htm
http://robert-schuman.org/synthl137.htm
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legerősebb maradék 

arányos módszer 

NSZK 99 834 5 Zárt listás, Hare-

Niemeyer mód 

Dánia 14 386 1 Preferenciális 

arányos, d�Hondt 

Egyesült Királyság 78 763 1 Regionálisan zárt, 

d�Hondt, Északír: 

átruházható szavazat 

Írország 13 310 12 Egyszeri átruházható 

szavazat 

Görögország 24 460 4 Zárt listás, 

természetes 

hányadossal 

Portugália 24 437 1 Preferenciális 

arányos, d�Hondt 

Spanyolország 54 758 1 Zárt listás, d�Hondt 

Ausztria 18 450 1 Preferenciális 

arányos, d�Hondt 

Finnország 14 373 1 Preferenciális 

arányos, d�Hondt 

Svédország 19 472 1 Preferenciális 

arányos, Sainte-Lague 

Ciprus 6 121 1 Preferenciális 

arányos, 

szavazatarányos 

Csehország 26 393 1 Preferenciális 

arányos, d�Hondt 

Észtország 6 225 1 Zárt listás, d�Hondt 

Lengyelország 54 707 1 Preferenciális 

arányos, d�Hondt és 

Hare- Niemeyer 

Lettország 9 258 13 Preferenciális 

arányos, Sainte Lague 

Litvánia 13 265 1 Preferenciális 

arányos, Hagenbach-

Bischoff 

Magyarország 24 421 1 Zárt listás, d�Hondt 

Málta 5 80 1 Egyszeri átruházható 

szavazat 

Szlovákia 14 384 1 Zárt listás, 

Hagenbach-Bischoff 

Szlovénia 17 285 1 Preferenciális 

arányos, d�Hondt 

A lakosság érdektelenségét jól tükrözi, hogy tovább csökkent az euroválasztáson résztvevők aránya. 

Választási részvétel alakulása a választásra jogosultak %-ában 6 
 

Ország 1979 1984 1989 1994 1990-es* 1999 utolsó ** 2000 

                                                           
6 Összeállította Laczkóné Tuka Ágnes 
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Belgium 91,4 92,2 90,7 90,7 90,58 90,9 88 90,8 

Franciaország 60,7 56,7 48,7 52,7 68 46,8 60 43,1 

Hollandia 57,8 50,6 47,2 35,6 73,35 30 80,3 39,1 

Luxemburg 88,9 88,8 87,4 88,5 76,34 87,3 90,8 90 

Olaszország 84,9 83,4 81,5 74,8 82,8 69,7 85,6 73,1 

NSZK 65,7 56,8 62,3 60 82,2 45,2 79,1 43 

Dánia 47,8 52,4 46,2 52,9 86 50,5 87,08 47,85 

Egyesült Királyság 32,2 32,6 36,2 36,4 71,48 24 59,38 38,9 

Írország 63,6 47,6 68,3 44 68 50,2 63 59,7 

Görögország   77,2 79,9 71,2 76,3 75,3 76 62,8 

Portugália   1987:72 51,2 35,5 66,3 40 61,48 38,7 

Spanyolország   1987:69 54,6 59,1 77,38 63 77,2 45,9 

Ausztria       1996:6

7 
85,6 49,4 80,48 41,8 

Finnország       1996:6

0 
62,7 49,4 69,6 41,8 

Svédország       1995:4

1 
81,4 38,8 79 37,2 

Ciprus             86,3 79,19 

Csehország             58 27,9 

Észtország             58 26,89 

Lengyelország             46,3 20,42 

Lettország             72,49 48,2 

Litvánia             52,5 41,23 

Magyarország             73,5 38,47 

Málta             96 82,37 

Szlovákia             70,07 16,66 

Szlovénia             65 28,34 

Átlagosan 63 61 58,5 56,8   49,8   45,5 

* A kilencvenes évek nemzeti parlamenti választásának %-os átlaga. 

** Az utolsó nemzeti parlamenti választás részvételi aránya. 

A közösségi döntéshozóknak szembe kell nézni azzal a problémával, hogy nem sikerült az EP választásokat 

kiemelni a ,,harmadlagos� rangból, azaz a választópolgárok a nemzeti és helyi szavazásokat tartják életüket 

sokkal jobban befolyásolónak. Különösen nagy csalódást az új belépők nagyon csekély érdeklődése okozott, 

hiszen az elemzők azt várták, hogy a lakosság újra demonstrálni fogja európai elkötelezettségét. Látnunk kell 

azt, hogy: 

• egyrészt a tavalyi népszavazási hullám után a politikusoknak nem sikerült egyértelművé tenni e választások 

szükségességét, 

• másrészt a volt szocialista országokban, ahol évtizedeken keresztül kötelező volt a ,,választásokon� való 

részvétel, a lakosság számára a választásoktól való távolmaradás joga, 

• bármilyen furcsa � a demokrácia rendszerét erősíti, 

• harmadrészt szembe kell nézni azzal a problémával, hogy a XXI. században a képviseleti demokrácia 

alkalmas-e az érdekek valós megjelenítésére, 
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• negyedrészt a lakosság érezheti azt a frusztrációt, ami e pozícióra készülő politikusokra nehezedik: mivel a 

választók nem ismerik az EP tényleges szerepét és feladatait, ezért a nemzeti, regionális érdekek védelmét 

várják el a jövendő tagoktól, aminek nem képesek megfelelni, hiszen legfontosabb feladatuk a közösségi 

érdekek érvényesítése. 

A bővítés nyomán az Európai Parlament még színesebbé vált. A vizsgált tagállamok eredményei és a 

megválasztott képviselők politikai csoport választása 7: 
 

Ország EPP-ED PES ALDE Green/EF

A 
EUL/NG

L 
IND/DE

M 
UEN NA T 

Lengyelor

szág 
PO: 15 SLDUP UW: 4 - - LPR: 10 PiS: 7 SO: 6 54 

  PSL: 4 :5               

    SdPl: 3               

Lettorszá

g 
JL: 2 - LC: 1 PCTVL - - TB/LN - 9 

  TP: 1     :1     NK: 4     

Ciprus DISY: 2 - DIKO:1 - AKEL: - - - 6 

  Sz.E.: 1       2         

NSZK CDU:40 SPD: 23 FDP: 7 B.90/ PDS: 7 - - - 99 

  CSU: 9     Grün.13           

Málta PN: 2 MLP: 3 - - - - - - 5 

Finnorszá

h 
KOK: 4 SDP: 3 KESK:4 VIHR: VAS: 1 - - - 14 

      SFP: 1 1           

Nagy-

Britannia 
CP: 27 Lab: 19 LD: 12 Greens2 SF:1 UKIP: - DUP 1 78 

  UUP: 1     SNP: 2   11   UKIP   

        CYM:1       1   

Összes 168 200 88 42 41 37 27 29 732 

Az elkövetkező időszak mutatja meg, mennyire lesznek képesek az új tagállamok EP tagjai integrálódni, illetve 

a 732 képviselő képes-e élni az uniós alapokmány által biztosított újabb lehetőségekkel. 

                                                           
7 http://www.robert-schuman.org/oee/ue/default.htm 

http://www.robert-schuman.org/oee/ue/default.htm

