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A jegyzet célja, hogy segédletként használható legyen a Jelenkori közszolgáltatás 

szervezési alternatívák című, mesterképzéses tantárgy oktatásához. 

A Jelenkori közszolgáltatás szervezési alternatívák tárgy oktatásának célja, hogy a 

képzésben résztvevők számára az általános képzésnél részletesebb ismereteket nyújtson a 

helyi önkormányzatok szolgáltatásszervezési módszereiről.  A hallgatók megismerik, mely 

feladatokat hogyan lát el az önkormányzat, illetve a feladatok megszervezésére és folyamatos 

fenntartására milyen források állnak rendelkezésére. 

Megvizsgáljuk a magyar gyakorlatot, de természetesen betekintést adunk a legjobb 

nemzetközi tapasztalatokba is. A munka során különös hangsúlyt kap a magán és közszféra 

együttműködésének vizsgálata, ennek különböző módjai, valamint a sikeresség és egyetértés 

feltételei mindkét, azaz a közszféra és magánberuházó oldaláról, úgy a hosszú távú, pl. közös 

szolgáltatásszervezés, mint a rövidtávú, például egy-egy beruházás végrehajtásának idejére 

szóló együttműködések során.  

A tantárgy hallgatói részletes, korszerű ismereteket kapnak a helyi fejlesztések, 

beruházások fajtáiról, finanszírozásáról, az azt megelőző döntési helyzetekről, illetve a 

döntéseket kísérő kockázatokról. Részletesen megbeszéljük a beruházások menetét, a 

különböző fázisok pénzügyi vonatkozásait, illetve a magánszektor lehetséges szerepeit egy-

egy nagyberuházás során.   
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KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FAJTÁI 

 

Az állami és az önkormányzati feladatellátás legfontosabb feladata a közszolgáltatások 

megszervezése. Az Ernst 

Forsthoff által leírt 

„szolgáltató közigazgatás” 

elmélete is ezt a megállapítást 

tükrözi. De mit is értünk 

„közszolgáltatás” alatt? 

A közszolgáltatás 

elnevezéséből adódóan egy 

szolgáltatás, amiben 

meghatározó jelleg jut annak 

közösségi mivoltára, illetve 

arra, hogy az ebbe a körbe tartozó szolgáltatások megszervezésének feladata a közszférára 

hárul. Ebből az következik, hogy ezeket a szolgáltatásokat akkor is el kell látni, ha azok 

közgazdasági értelemben nem gazdaságosak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maple / FreeDigitalPhotos.net 

Hoffman István definíciója szerint: „Közszolgáltatásnak azok a gazdasági 

szempontból új érték teremtésével járó tevékenységek tekinthetők, melyek tiszta, 

vagy vegyes közjavak előállításához és azokkal összefüggő szolgáltatásokhoz 

kapcsolódnak és nem foglalják magukban az állam közhatalom birtokában ellátott 

tevékenységét.”  

„… a legfontosabb közszolgáltatások az egyes országok alkotmányaikban 

manifesztálódnak- alapjogként. A szolgáltatást az állam jogi úton, meghatározott 

eljárás keretében minősíti közszolgáltatásnak, s ezt a szolgáltatást az állam nyújtja, 

finanszírozza vagy szabályozza.” 

Forrás: Hoffman István: Önkormányzati közszolgáltatások szervezése és igazgatása, ELTE Eötvös 

Kiadó 2009. 
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A közszolgáltatások jellemzői az SNA
1
 és az ESA

2
 definíciója szerint, hogy 

1. a közösség minden tagja, vagy a közösség egy-egy adott csoportja 

egyformán igénybe veheti; 

2. igénybevételük általában passzív, és nincs szükség meghatározott 

megállapodásra, vagy az érintettek aktív részvételére 

3. a fogyasztók között nincs verseny a szolgáltatás megszerzéséért 

(EUROSTAT 1996., 19. oldal) 

 

A közszolgáltatások fogalmi keretét vizsgálva tehát a „közösségi szervezés” és a 

„közösségi szükséglet” az amit külön is érdemes kiemelnünk és talán még azt is, hogy ezen 

szolgáltatásokat jogszabály minősít közszolgáltatásnak és azok ellátásában (megszervezés, 

finanszírozás, szabályozás) a közszférának mindenképpen jelen kell lennie. A 

szakirodalomban gyakorta olvashatunk ún. „alternatív szolgáltatásszervezés”-ről, ami azt 

jelenti, hogy a közösségi feladatok ellátásában a közszférabeli eszközökön, forrásokon kívüli 

erőket is igénybe vesznek. A közszolgáltatások ellátásának hagyományos modellje 

mindenképpen kétpólusú volt, azaz az állam (önkormányzat) ellátta a saját 

szervezetrendszerével a feladatokat, míg a másik oldalon az állampolgárok (mint 

megrendelők) igénybe vették a szolgáltatásokat. Újabban jellemző, hogy egyes 

közszolgáltatások esetében hárompólusúvá válik a modell és az állam (önkormányzat) szerepe 

a megrendelésre, a szabályozásra, az ellenőrzésre és esetleg a részleges, vagy teljes 

finanszírozásra terjed ki, míg a konkrét feladatellátást a magánszféra vállalja magára. 

  

                                                           
1
 SNA rendszer: System of National Account. Nemzeti Számlák Rendszere, amely a gazdasági szektorok által 

létrehozott valamennyi terméket és szolgáltatást figyelembe veszi 

2
 ESA rendszer: az SNA Európai Unióban érvényes változata a „Nemzeti és regionális számlák európai 

rendszere” 

http://www.mimi.hu/gazdasag/nemzeti_szamlak.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/gazdasagi_szektor.html
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Az önkormányzati gyakorlatban klasszikusan két modell alakult ki Európában. Ezek a 

modellek azonban sehol sem statikusak, azaz a különböző hatások alapján kisebb vagy 

nagyobb mértékben változtak. Az I. világháborút követően minden országban megfigyelhető 

volt az önkormányzati egységek számának csökkenése. Az északi modellbe sorolható 

országokban az átlagos népesség meghaladja a 10 000 főt, a déli modellhez sorolhatókban 

nem. A déli modellben döntően az „egy település = egy önkormányzat”-ra épülő rendszer 

alakult ki. Az önkormányzatok mérete és feladatai közötti kapcsolat szerint mind az északi, 

mind a déli modell harmonikusnak tekinthető, ugyanis az egyes modellekhez tartozó országok 

önkormányzati törvényei az ellátandó feladatokat, hatásköröket az önkormányzatok 

méretéhez, gazdasági erejükhöz, a helyi pénzügyi kapacitásokhoz igazodva határozzák meg.  

Az északi modellben a jelentős saját forrással rendelkező, nagyméretű 

önkormányzatok a feladatok és helyi közszolgáltatások széles körét látják el, vállalhatják fel.  

A mérsékeltebb helyi forrásbázissal rendelkező, átlagosan kisebb településekből álló 

déli modellben a helyi önkormányzatok lényegesen szűkebb hatás- és feladatkörrel 

rendelkeznek. A hazai rendszer igazi ellentmondása nem az önkormányzatok méretéből, 

hanem abból fakad, hogy egy elaprózott, déli típusú rendszerre egy északi típusú 

feladattelepítés történt. A tanácsrendszerre történő áttérést követően a volt szocialista 

országokban már az ötvenes években megindult a közigazgatás koncentrációja, amely a 

hetvenes évektől felerősödött. Ez a gazdaságban és a közszolgáltatásokban a 

mérethatékonyság elvének térnyerésére, valamint a központi ellenőrzés, az irányítás 

egyszerűbbé válására vezethető vissza. Az önkormányzati igazgatásban a körjegyzőségek 

tendenciaszerűen jobb pénzügyi hatékonyságot mutatnak – alacsonyabb fajlagos 

költségszinttel működnek –, mint a kistelepüléseken működő önálló hivatalok. Az egy ellátott 

lakosra számított igazgatási kiadások 2000 fős határ alatt magasan meghaladják az országos 

átlagot, 4000 fő körüli szint után gyakorlatilag stabilizálódnak, a létszám növekedésével már 

nem csökken az egy lakosra számított fajlagos költség. Az óvodák esetében az 5–10 000 fős 

települési körben található intézmények működtek a legalacsonyabb fajlagos ráfordítással, az 

általános iskolák esetében a 10–20 000 fősek. Az egyik lehetőség az integráltabb, nagyobb 

önkormányzati egységekből álló rendszer kialakítása, ami önkormányzati egységek 

összevonását feltételezi. A másik út változatlan önkormányzati rendszer mellett a 

feladattelepítés átalakítása, az önkormányzatok méretéhez és pénzügyi kapacitásaihoz való 

igazítása. Ez az önkormányzatok funkcionális integrációját igényli. Tehát az a tény, hogy 

Magyarországon napirendre került az elaprózott önkormányzati rendszer működtetésének 
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gazdaságosabbá, költségtakarékosabbá tétele, nem minősíthető egyedi jelenségnek, a 

szétaprózott önkormányzati rendszer gazdaságilag fenntarthatatlan, vagyis olyan 

ellátásszervezési struktúrára van szükség a jövőben, amely költséghatékonyan és 

színvonalasan, sőt egységes színvonalon képes a közszolgáltatások nyújtására. 

Forrás: Kovács Katalin, Lados Mihály és Somlyódyné Pfeil Edit: Közszolgáltatás-szervezési 

kihívások kistelepülési környezetben (Függőben- Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések 

világában) 

 

A közszolgáltatások egyik fontos jellemzője, hogy megszervezésük az állam, vagy az 

önkormányzat feladata és „kiszervezésük” csak jogszabályi keretek között lehetséges, illetve, 

hogy egy része természetes, más része szerződéses monopóliumot teremt a szolgáltató 

számára, amelynek kezelése így speciális állami (önkormányzati) beavatkozásokat tesz 

szükségessé (pl. szabályozás, árhatósági szerepvállalás, közhatalmi engedélyezés és 

ellenőrzés). Amennyiben az állam vagy az önkormányzat szerződésbe adja a szolgáltatás 

nyújtását, ez nem jelenti azt, hogy a szolgáltatás kötelezettségét elhárította magától. Az 

továbbra is a megfelelő szintű kormányzatot terheli, és abban a pillanatban, amikor a 

szerződött magánszolgáltató nem képes a szerződés végrehajtására, vagy a felmondja azt, a 

szolgáltatás nyújtásáért az állam/önkormányzat felel.  

 

Alternatív szolgáltatásszervezési megoldások, közszolgáltatások 

„kiszervezése” 

  

Kiszervezés  

Kiszerződésről akkor beszélünk, ha valamely közszolgáltatást nem az állam, vagy az 

önkormányzat látja el saját apparátusa útján, hanem mintegy a közszolgáltatás 

megrendelőjeként lép fel és a szolgáltatás ellátását megrendeli a magánszférától. A 

kiszerződés következménye, hogy valamennyi közmegbízást versenyeztetni kell (általában 

közbeszerzés útján), tisztázni szükséges, hogy ki fizeti az ellenszolgáltatást (a közvetlen 

megrendelő azaz az állam, vagy az önkormányzat, vagy éppen a közvetett megrendelő, azaz a 

fogyasztó). Tekintettel arra, hogy kiszerződés esetén is megmarad az állam, vagy az 

önkormányzat felelőssége a szolgáltatás ellátásáért, így tisztázandó az is, hogy milyen 
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ellenőrzési jogosultságok maradnak a közszféránál, illetve hogy milyen jogok kerülnek 

átadásra a magánszféra számára.  

 

Köz–magán szervezetek és megállapodások  

Ez annyiban összetettebb az előzőnél, 

hogy itt nem egyszerűen „csak” valamely 

szolgáltatás megrendelésére kerül sor, hanem 

ilyen megállapodások útján a magánszférabeli 

szereplő a feladat ellátásához szükséges 

infrastruktúrát is megvalósítja és ezután 

üzemelteti is azt. Ilyennek tekinthetjük az ún. 

PPP konstrukciókat. 

 

Társulások 

Ide azokat a jellemzően önkormányzati társulásokat sorolhatjuk, amelyek valamely 

közszolgáltatás ellátására jönnek létre. Annyit érdemes kiemelnünk, hogy a hatályos 

szabályozás alapján az önkormányzatok szabadon társulhatnak és ennek keretein belül jogi 

személyiséggel bíró, illetve önálló jogi személyként el nem ismert társulásokat alapíthatnak. 

 

A közszolgáltatások szabályozása 

A közszolgáltatások szervezése csak akkor célravezető, ha ellátásuk megfelelő 

szabályozási keretek között zajlik. A szabályozás az országgyűlés, a kormány, az ágazati 

minisztériumok és a helyi önkormányzatok feladata. A közszolgáltatások rendelkezésre 

állását, a mindenki számára való hozzáférés lehetőségét, a szolgáltatásból való ki nem 

zárhatóságot, a szolgáltatás tartalmát és akár a díját stb. az állam (önkormányzat) jogalkotás 

útján szabályozhatja. Az országgyűlés a közszolgáltatások alapvető kereteit határozza meg 

törvényalkotási tevékenysége útján. A közszolgáltatásokra vonatkozó szabályokat a kormány 

és a miniszterek rendelettel jogosultak megállapítani. Ezek a rendeletek általában a 

közszolgáltatás alapkérdéseit szabályozó törvény felhatalmazása alapján születnek meg és a 

törvény meghatározza, hogy a rendelettel a jogalkotó milyen kérdéseket szabályozhat. A 

 

 

renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net 
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kormány és a miniszteri szintű szabályozás általában a közszolgáltatás szakmai 

követelményeit, a szolgáltatóval szemben támasztható műszaki és képesítési követelményeket 

stb. határozza meg. A helyi közszolgáltatások kereteit a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) határozza meg, mely kimondja, hogy „a helyi 

közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati 

típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek 

helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.” A lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása tehát 

helyi közügy, melyet az önkormányzatnak kell ellátnia (megszerveznie). A Ötv. szerint az 

önkormányzat „… - a törvény keretei között — önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi 

ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket.” 

Tekintettel arra, hogy a lakosság közszolgáltatásokkal történő ellátása is helyi közügy, így 

azokra is igaz, hogy az önkormányzat a törvény keretei között szabályozhatja azokat (de csak 

törvényi felhatalmazás alapján!).  

 

A helyi közszolgáltatások esetében az Ötv. 8. §-a az alábbiakról rendelkezik: 

„(1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: 

a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a 

lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi 

közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában 

álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb 

közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi 

tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi 

tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, 

a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az 

egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való 

gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti 

tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének 

biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga 

határozza meg — a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően —, mely 

feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. 
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(3) Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes 

közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E 

kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően 

eltérően is megállapíthatók. 

(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, 

az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a 

szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, a 

helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt 

magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő 

várakozás (parkolás) biztosításáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek 

jogainak érvényesülését.” 

 

Az önkormányzati közszolgáltatási feladatok meghatározása során az országgyűlés – 

általános szabályként - a települési önkormányzatra bízta annak eldöntését, hogy a 

közszolgáltatások közül melyiket, milyen módon és milyen mértékben biztosítja a helyi 

lakosság számára. A települési önkormányzat e szabadsága alapján nem köteles minden helyi 

közszolgáltatást megszervezni, illetve biztosítani. Az Ötv. azonban két irányban is korlátozza 

a „feladat-elhárítás” szabadságát. Egyrészt a törvény előírja, hogy a helyi közszolgáltatási 

feladatok vállalása során az önkormányzat a lakosság igényei alapján és anyagi lehetőségeitől 

függően határozza meg az ellátandó feladatok körét, módját és mennyiségét. Másrészt törvény 

kötelezheti a települési önkormányzatot arra, hogy meghatározott közszolgáltatási (és 

közhatalmi) feladatot ellásson. A feladatvállalás szabadságát korlátozza, hogy az 

önkormányzat elsősorban a kötelező feladatok ellátásáról köteles gondoskodni és csak szabad 

kapacitásai terhére vállalhat fel ún. fakultatív feladatokat. Az Ötv. szerint „Az önként vállalt 

helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt 

önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását.”  Az Ötv. szerint a törvény a nagyobb 

lakosságszámú és teljesítőképességű önkormányzatoknak — más helyi önkormányzatokhoz 

képest — több kötelező feladat- és hatáskört állapíthat meg. A kisebb lakosságszámú 

település önkormányzata működési területén önként vállalhatja a törvény által a nagyobb 

lakosságszámú települési önkormányzatnak, illetve megyei önkormányzatnak kötelezően 

előírt közszolgáltatás megszervezését. A helyi önkormányzat önként vállalt, illetőleg 

kötelezően előírt feladat- és hatáskörei a helyi közügyek széles körét fogják át. Törvény 

kivételesen utalhat helyi közügyet más szervezet feladat- és hatáskörébe, ugyanis a helyi 
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közszolgáltatások megszervezése elsősorban a helyi önkormányzat feladata. Ugyanakkor 

gyakorlati problémát jelenthet, hogy a törvényi szabályozás – általában - nem tartalmazza az 

egyes közszolgáltatások ún. minimum követelményeit, azaz azokat a mennyiségi és minőségi 

követelményeket, mutatókat, amelyek alapján eldönthető lenne, hogy az önkormányzat által 

biztosított közszolgáltatás eléri-e a még elégséges szintet. 

Az alábbi ábra a közszolgáltatások ellátásának elveit foglalja össze. 

 

1. ábra  A közszolgáltatások ellátásának elvei 
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A közszolgáltatások ellátásának elvei: 

• a legkisebb költség elve, amely kimondja, hogy a szolgáltató csak a szükséges és a 

feladattal összefüggő ráfordításokat és méltányos nyereséget számolhat el. Ez az alapelv 

biztosítja, hogy mindenki számára hozzáférhető, elérhető legyen a közszolgáltatás. 

• a támogatás elve: a közszolgáltatást végző szervezetek – a hozzáférhetőség, az 

esélyegyenlőség, a környezeti ártalmak elhárítása stb. okán – jogosultak a jogszabályok 

keretei között állami (önkormányzati) támogatásra; 

• a megfelelő minőség elve: a szolgáltató számára jogszabály, vagy szakmai szabály 

meghatározhatja a minőségi követelményeket és előírhatja a szolgáltatást végzők kötelező 

szakmai továbbképzését. A közszolgáltató szervezetekkel kapcsolatos szakmai, technikai-

technológiai minimum követelményeket, az e szervezetekben foglalkoztatottakkal szembeni 

speciális képesítési előírásokat a közszolgáltatási tevékenységet szabályozó ágazati 

jogszabályban kell meghatározni. 

• a ki nem zárhatóság elve: a közszolgáltató szervezet köteles mindenki számára 

biztosítani a szolgáltatást. A közszolgáltatásból a fogyasztó csak jogszabályban 

meghatározott feltételek mellett zárható ki. Az alapvető életszükségleteket kielégítő anyagi 

közszolgáltatásokból - különösen: vízellátás, háztartási energiaellátás - a fogyasztó nem 

zárható ki, de - a jogszabályban meghatározott feltételek esetén - a szolgáltatás a 

jogszabályban meghatározott még elégséges minimumra korlátozható. A még elégséges 

szolgáltatás költségeit - más kötelezhető hiányában - a települési önkormányzat viseli. 

• az ellenőrizhetőség elve: a közszolgáltató szervezet működését a fogyasztók külön 

törvény 

rendelkezései szerint ellenőrizhetik. A fogyasztói ellenőrzést kizáró vagy azt felhívás 

ellenére 

ismételten akadályozó közszolgáltató szervezettel szemben szankció alkalmazható. 

• védelem a szolgáltatási monopóliummal szemben: a közszolgáltató szervezetek vagy 

szerződéses, vagy természetes monopólium birtokában végzik tevékenységüket, ezért 

jogszabály megállapíthatja a szolgáltató és a fogyasztó közötti jogviszony kötelező elemeit 

(közüzemi szerződés), meghatározhatja a szolgáltatás tartalmát és minimális mértékét. 
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• a kötelező igénybevétel elve: törvény kötelezővé teheti a közszolgáltatás igénybe 

vételét, ha az jelentős közegészségügyi, járványügyi, természet- és környezetvédelmi vagy 

közbiztonsági szempontból indokolt. 

Forrás: dr. Kökényesi József: A településügyi törvény szabályozási koncepciója, MKI 
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A TERÜLET- ÉS TÉRSÉGFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

   

A településfejlesztés az egyik legfontosabb, legnehezebb és legnagyobb felelősséggel 

járó önkormányzati feladat. Valamennyi szinten készített tervnek koherensen illeszkednie kell 

egymáshoz és meg kell lenni közöttük a szinergiának. Széleskörű egyeztetést igényel mind a 

szakhatóságokkal, mind a lakossággal, ezért fontos a területfejlesztés uniós és a 

magyarországi intézményeinek és a szereplőknek a megismerése. Különös tekintettel a 

vállalkozói szférával való kapcsolattartásra. 

 

Településfejlesztés szintjei 

 

A rendszerváltás után egyre erősebb lett a politikai igény és a szakmai elvárás, hogy az 

európai területfejlesztéshez való csatlakozáshoz szükséges egy új szemléletű, átfogó stratégiai 

tervezés.  

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.évi XXI. tv., (a továbbiakban: 

Tftv.) a területfejlesztési koncepciót, mint átfogó, távlati fejlesztést megalapozó és 

befolyásoló dokumentumot, és a településfejlesztési programot pedig az annak alapján 

kidolgozott középtávú cselekvési tervként definiálja. Mindezeknek az elkészítését a 

területfejlesztési intézményrendszer különböző szintjeire telepíti. Az Országos 

Területfejlesztési Koncepciót, az Országos Rendezési Tervet és a kiemelt térségek rendezési 

tervet a Kormány beterjesztésére az Országgyűlés fogadja el. A településfejlesztés további 

szintjeinek (regionális, megyei, kistérségi, települési) is kötelező illetve legalább ajánlott a 

saját területfejlesztési koncepciójának az elkészítése. A Tftv. a kerettörvény jellegéből 

adódóan nem határozza meg a koncepció tartalmi elemeit, a különböző dokumentumok 

egymásra épülését, a vertikális és horizontális összehangolást, az ágazati tervekkel való 

kapcsolódást. 

A Tkr. meghatározta, hogy a hierarchia szerint felülről lefelé, az országos, a regionális, 

a megyei, a kiemelt térségi és a kistérségi koncepció van, és a területfejlesztés alsóbb szintjein 

levő dokumentumokat össze kell hangolni a felette levőkkel. A rendelet meghatározza a 

területfejlesztési koncepciók és programok egyeztetésében részt vevő szervezetek körét, 

amelyből több módosítást követően kikerültek - pontosabban csak tanácskozási joggal vagy 
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meghívottként vehetnek részt - a szakmai szervezetek, tudományos vagy civil szereplők és 

meggyengült az önkormányzati oldal a kormányzati rész megerősödésével egyidejűleg. 

Területi dokumentumokhoz kötelező az ágazati véleményezés, az ágazatihoz azonban csak 

ajánlott a területfejlesztési szervek javaslatainak a meghallgatása.  

 

A területfejlesztés intézményei Magyarországon 

 

Forrás: A terület- és településfejlesztés kézikönyve, Szerkesztette: Beluszky Pál – 

Kovács Zoltán -  Olessák Dénes, CEBA Kiadó, 2001., 93.oldal 

 

A településfejlesztés uniós alapelvei 

Településfejlesztés uniós 

alapelvei 

szubszidiaritás 

decentralizáció 
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addicionalitás 

koncentráció 

partnerség 

nyilvánosság és 

részvétel 

programozás 

 

Az Uniós és a magyar területfejlesztési dokumentumok 

Magyar rendszer Uniós rendszer 

Területfejlesztési koncepció 

(országos és regionális) Általános 

stratégia 

helyzetelemzés 

kitörési pontos 

célok 

Területfejlesztési stratégia 

(országos és regionális) 

stratégia  

programok 

Operatív 

programok 

projektek 

Operatív program 

(regionális) 

forrásaik 

intézmények 

monitoring 

 

 

A településfejlesztés és a településrendezés dokumentumai 

Településfejlesztés dokumentumai 

(Gazdasági és településpolitikai kérdések 

mit, mikor, miből?) 

Településrendezés dokumentumai 

(Térbeli és műszaki kérdések 

hol, hogyan, mekkorát?) 

Településfejlesztési 

koncepció 

Hossz

ú táv 

Településszerkezeti terv 
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Településfejlesztési 

program 

Közép

táv 

Településszabályozási terv 

Településfejlesztési terv Rövid

táv 

Helyi építési szabályzat 

 

A területfejlesztés magyarországi intézményei 

A magyar területfejlesztés különböző szintjein jelen vannak közigazgatási, 

önkormányzati és partnerségi intézmények. A különböző szinteken jelentős eltérések vannak 

az egyes szereplők súlyát tekintve. Az uniós NUTS rendszer alapján a közigazgatási 

intézményeket és a partnerségi intézményeket csoportokba sorolhatjuk. 

 

Központi szervek 

Országgyűlés: meghatározza az egész ország területpolitikáját, határozattal fogadja el 

az Országos Területfejlesztési Koncepciót, az Országos és a kiemelt térségekre vonatkozó 

Területrendezési Tervet. Meghatározza a területfejlesztési támogatások szabályait és a 

kedvezményezett térségek kijelölésének feltételeit. Az éves költségvetési törvényben 

rendelkezik a területfejlesztés pénzügyi forrásairól. Beszámoltatja a Kormányt a 

területfejlesztési politika terén végzett munkájáról. Szabályozza az önkormányzat 

területfejlesztési hatásköreit, feladatait és forrásait. 

Kormány: végrehajtja a területfejlesztési politikát, ennek során az Országgyűlés elé 

terjeszti a törvény és határozat javaslatokat, összehangolja az állami területfejlesztési 

programokat és pénzeket, valamint szabályozza azok felhasználását. Segíti az európai 

regionális és a határ menti együttműködést. Működteti a területi információs rendszereket, 

kormányrendelettel szabályozza a kormánytagok területfejlesztéssel kapcsolatos tennivalóit. 

Irányítja és segíti a területfejlesztési intézmények működését. 

Minisztériumok: végrehajtják a területfejlesztési politika rájuk vonatkozó feladatait. 

Irányítását elsődlegesen a területfejlesztésért és a területrendezésért felelős miniszter látja el. 

Szakmai javaslatokat tesz, összehangolja a különböző szintű koncepciókat és programokat, 

részt vesz bennük, szervezi a végrehajtásukat. A többi miniszter részt vesz a hatáskörét és 

feladatkörét érintő területfejlesztési kérdésekben. A minisztériumok évente beszámolnak a 
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Kormánynak a területfejlesztési munkájukról, közreműködnek a regionális és a megyei 

területfejlesztési tanácsok munkájában. 

Országos Területfejlesztési Tanács: a központi szervek partnerségi intézménye a 

területfejlesztésben és a területrendezésben. A területfejlesztésben javaslattevő, véleményező, 

koordinációs és döntés előkészítő feladatai vannak. Vezetője a területfejlesztésért felelős 

miniszter, tagjai a regionális fejlesztési tanácsok elnökei, az országos gazdasági kamarák 

elnökei, az Országos Munkaügyi Tanács munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy 

képviselője, a miniszterek, a főpolgármester az önkormányzati szövetségek képviselője. 

Tanácskozási joggal részt vesznek tudományos, pénzügyi és egyéb szakemberek. 

 

Területi szervek 

A Területi közigazgatási szervek a feladatok végrehajtásában, koordinálásában, 

szakmai segítségnyújtásban és hatósági ellenőrzésben vesznek részt. A területi főépítészek 

előzetesen véleményezik az illetékességi területükön a terület és településrendezési terveket, 

kezdeményezhetik a módosítását. Észrevételezik az illetékességi területüket érintő regionális 

fejlesztési programokat. 

A Regionális fejlesztési tanácsok az Országos Területfejlesztési Koncepcióban 

meghatározott 7 régióban működnek. Legfontosabb feladatuk, hogy kidolgozzák és 

elfogadják a régió területfejlesztési koncepcióját, a fejlesztési programját és annak stratégiai 

és operatív programját. Egyik kiemelt feladatuk, a 2007-2013 időszakra felhasználható 

Európai Uniós támogatásokról a Regionális Operatív Programok szerint döntenek. 

Gondoskodjanak a program megvalósításáról és az ahhoz szükséges pénzeszközök szabályos 

és hatékony felhasználásáról, véleményezzék a területüket érintő országos, ágazati és 

regionális fejlesztési koncepciókat, és programokat, a területrendezési terveket, valamint 

közreműködjenek a társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében.  

Tagjai a tanács illetékességi területén működő megyei területfejlesztési tanácsok 

elnökei, a minisztériumok képviselői, kistérségi fejlesztési tanácsok megyénként 1 képviselője 

(Közép Magyarországi Régióban 3 kistérségi és 3 kerületi képviselő, főpolgármester és a 

kormány képviselője), megyei jogú városok polgármesterei. Tanácskozási joggal és állandó 

meghívottként vesznek részt kormányzati szervek, tudomány és vállalkozói érdekképviseletek 

küldöttei. Általános tapasztalat, hogy a döntéseknél elsődleges minden esetben a kormányzati 

szándék, valamint a nagyvárosok képviselete megerősödött a kistelepülések rovására, mert a 
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megyei jogú városok alanyi jogon tagok, a kistérséget a székhelytelepülés képviseli, sőt a 

minisztériumi küldöttek is városok polgármesterei. 

A Térségi fejlesztési tanácsokat egyes régió és megyehatárokon átívelő kiemelt 

területfejlesztési feladatok végrehajtására regionális és megyei területfejlesztési tanácsok 

valamint az érintett kistérségek hozhatják létre. Az intézmény javaslatot tehet a regionális 

fejlesztési koncepciókra és programokra, együttműködhet az alapítókkal saját programokban, 

szabadon rendelkezhet a saját forrásaival. Tagjai a regionális és megyei területfejlesztési 

tanácsok elnökei, az önkormányzati társulások, a gazdasági érdekvédelmi szervek képviselői. 

Szavazati joggal vesznek részt a területfejlesztési kistérségi társulások képviselői a területüket 

érintő programokban, állandó meghívottként a kormányhivatal vezetője és az állami főépítész. 

A partnerségi szerep a térségi tanácsok esetében erősebb, mint a többi tanácsnál. A 

legismertebb nevesített tanács a Balaton Fejlesztési Tanács. 

 

Megyei szervek 

A megyei önkormányzat véleményezi az országos és a kiemelt térségi területrendezési 

terveket, elkészíti – a települési önkormányzatok észrevételeire figyelemmel – a megyei 

területrendezési tervet, állást foglal a megye területfejlesztési koncepciójáról, együttműködik 

a megyei jogú városokkal és a települési önkormányzatokkal a területrendezési tervek 

összehangolásában, a KSH megyei igazgatóságaival a területi információs rendszer 

kialakításában és működtetésében valamint a gazdasági szereplőkkel a fejlesztésekben.  

Önkormányzati felkérésre a megyei önkormányzat segíti a helyi önkormányzatok 

területfejlesztési társulásának a szerveződését. Az Alkotmánybíróság a 3/1997 (I.22.) AB 

határozatban megállapította, hogy a megyei önkormányzatoknak szabályozási jogköre és 

egyeztetési szerepe van olyan feladatokra, amelyek nem igazodnak a helyi közigazgatási 

határokhoz. 

A Megyei területfejlesztési tanácsok a megye területén belül a kormányzat, a 

területfejlesztési társulások, a helyi önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztéseit 

hangolják össze. Kidolgozzák és elfogadják a megye területfejlesztési koncepcióját, a megye 

fejlesztési programját, döntenek pénzeszközök felhasználásáról, és a fejlesztések 

megvalósításáról. Véleményezik a koncepciókat és a megyei területrendezési tervet, 

együttműködik a települési önkormányzatokkal, államigazgatási szervekkel, valamint a 

társadalmi és szakmai szervezetekkel. Tagjai a megyei közgyűlés elnöke, a megyei jogú 
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városok polgármesterei, a területfejlesztési önkormányzati társulások 3 képviselője, 

minisztérium képviselői. Állandó meghívottak az államigazgatási szervek, a gazdasági 

kamarák képviselői a Kormányhivatal vezetője. 

4. Kistérségi szervek 

A kistérségei területfejlesztési önkormányzati társulások a települési önkormányzatok 

képviselő-testületeinek határozataival jöttek létre. Feladatuk a települések összehangolt 

fejlesztése, közös pénzalap kialakítása, közös területfejlesztési programok kialakítása. Nem 

tekinthetők helyük meghatározása és hatósági feladatok híján közigazgatási szervezetnek, de 

kizárólagos önkormányzati részvétel miatt partnerségi szervezetnek sem. A kistérségi 

fejlesztési koncepció elfogadása az egyetlen törvényben szabályozott feladatuk. A 

területfejlesztési önkormányzati társulások beolvadtak a többcélú kistérségi társulásokba. 

Körmendy Imre „a területi tervezés hiányzó láncszeme” című cikkében külföldi példákra és a 

területrendezés (országos, kiemelt térségi, regionális, megyei) és a településrendezési tervek 

közötti hiányra hivatkozással felveti, hogy …a településcsoport az alkalmas a megnevezés 

(ami természetesen ismételten többféle lehet: agglomeráció, erős központú vagy egyenrangú 

települések halmaza). Az ország érdeke, hogy tervei összehangoltak és biztosak legyenek, 

mert ekkor pályázhatnak valós eséllyel a települések és a régiók egyes fejlesztésekre.” 

 

A területfejlesztés uniós intézményei 

Az uniós gyakorlat szerint egy terület fejlődése széles körű partneri együttműködéssel, 

összehangolt döntések sorozatával érhető el. A partnerkapcsolatokat befolyásolja az 

államszervezet felépítése, az igazgatási szintek száma és hatásköre, a decentralizált 

hatalomgyakorlás, az állam és az üzleti illetve civil szféra kapcsolata, a gazdasági 

érdekképviseletek. 

 

Területfejlesztés és a gazdasági szereplők 

A közszféra több tevékenységével jelentős hatást gyakorol a magánszektor 

működésére, a fiskális és monetáris eszközök használatával szabályozza a gazdaság, a piac 

feltételeit, költségvetési eszközökkel (adók, díjak, támogatások stb.) előidézi a jövedelmek 

újraelosztását, segít az olyan közszolgáltatásokban, amelyeket piaci szereplők nélkül is 
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működtetni kell. 

A privatizáció lecsökkentette a közösségi tulajdont, a közszolgáltatások jelentős része 

kiszervezésre került (pl.: közétkeztetés), valamint megjelentek az alternatív szolgáltatások a 

piaci szereplők oldalán (pl.: szociális ellátások). A közszolgáltatások letisztultak, az 

önkormányzatok általában csak nagyon megfontoltan, munkahelyek védelme vagy más 

közérdek miatt átmenetileg jelennek meg a gazdasági szereplőként. A településfejlesztés 

területén a gazdaság dinamikájának a befolyásolására számos eszköz van, amelyeknek a súlya 

országrészenként, településenként eltérő, de alkalmazásuk a sikeres településfejlesztéshez 

megkerülhetetlen. 

 

Az önkormányzati és magánszektor együttműködése  

Az önkormányzati bevételek közül a legjelentősebbek az állandó helyi adók (ezek 

közül a helyi iparűzési adók, építményadók), egyszeri bevétel az eszközök értékesítése. 

Nagymértékben kihat a vállalkozások működésére az önkormányzat díjpolitikája a víz, 

szennyvíz, hulladék és távhő ármegállapításán keresztül. A díjpolitika jelentős befolyásolási 

eszköz a szolgáltatások területén, de mérlegelni kell a szolgáltatói, a tulajdonosi és a 

szociálpolitikai érdekeket is. Különösen kiemelt turisztikai helyeken jelentős bevételi forrás a 

szintén önkormányzat által megállapított parkolási és közterület használati, valamint behajtási 

díjak.  

 

Az alábbi táblázat az önkormányzati gazdasági társaságok szerepét mutatja be a helyi 

önkormányzatok vagyongazdálkodásában. 

 

1. táblázat. Az önkormányzatok pénzügyi kockázatainak a típusai (kockázati mátrix) 

 Explicit (szerződésben, 

törvényben rögzített) 

kötelezettség 

Implicit kötelezettség (a 

kormányzat „morális” 

kötelezettsége, amelyben 

garantálja a szerzett jogokat és 

igyekszik megfelelni a 

társadalmi elvárásoknak) 
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Közvetlen 

(mindenképpen felmerülő) 

kötelezettségvállalás 

A. Kötelező 

feladatokkal kapcsolatos 

kötelezettségek (belföldi és 

külföldi hitelek törvényben 

rögzített közfeladatok 

költségvetési kiadásai: szociális 

programok, oktatási programok, 

közalkalmazotti bérek stb.) 

B. Nem kötelező 

feladatokkal kapcsolatos 

kötelezettségek 

(foglalkoztatottsági 

elvárásoknak való megfelelés; 

helyi tv, újság működtetése) 

Feltételes (bizonyos 

valószínűséggel bekövetkező) 

kötelezettségvállalás 

C. Kötelező feladatok 

biztosítása miatt vállalt 

kockázatok (önkormányzati 

garanciák, PPP-s programok, 

önkormányzati vállalatok 

hitelfelvételei, minimális 

szolgáltatás igénybevételére 

vonatkozó garancia) 

D. Politikailag fontos, 

nem kötelező feladatokkal 

kapcsolatos feltételes 

kötelezettségvállalás 

(koncessziók kockázatai, 

önkormányzati vállalatok piaci 

kockázata) 

Forrás: Hegedüs József-Tönkő Andrea: Az önkormányzati gazdasági társaságok szerepe a 

helyi önkormányzatok vagyongazdálkodásában. (Vigvári-A családi ezüst) Polackova (1998) 

alapján 

 

Vagyongazdálkodás 

Vagyongazdálkodásról az önkormányzatok jelentős részénél nem beszélhetünk. A 

vagyongazdálkodás feladata kimerült a – politikai csaták színterének számító – hatásköri 

szabályozásnál és a vagyonkataszter elkészítésénél. Mindennek az oka hogy, az elmúlt 20 

évben az önkormányzatok alulfinanszírozottságuk miatt a közszolgáltatások ellátását csak 

vagyon, elsősorban az ingatlanállomány felélésével tudták biztosítani. További nehézség, 

hogy általában csak a nagyvárosokban vannak a polgármesteri hivatalban, vagy megbízással, 

vagyongazdálkodási szakemberek foglalkoztatva. Meg kell azt is említeni, hogy az uniós 

beruházások önerejének a biztosítására a települések – különösen a megyei jogú városok – 

nagymértékben eladósodtak, viszont a vagyonuk megnövekedett. Az önkormányzat 

településfejlesztési feladata a saját ingatlanvagyona további csökkenésének a 

megakadályozása, a közszolgáltatások fejlesztése, a leromlott épületek és területek 

újrahasznosítása. Uniós példáknál bevált módszer a decentralizált vagyongazdálkodás, 

megfelelő vagyonnal, széleskörű mozgási lehetőséggel, piaci kihívásokra, gyorsan és 
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rugalmasan reagáló, erős tulajdonosi ellenőrzés mellett működő többségi vagy kizárólagos 

tulajdonú önkormányzati társaság. 

 

Vagyongazdálkodás polgármesteri hivatalban és kiszervezve 

Az infrastruktúra kiépítése és fejlesztése területén az önkormányzatok a rendszerváltás 

óta nagyot léptek előre. Megnőtt a pormentesített utak száma, kiépültek új víz és szennyvíz 

csatorna hálózatok, bölcsődék, óvodák, iskolák, orvosi rendelők épültek stb. A 

közszolgáltatást végző önkormányzati társaságokban jelentősen lecsökkent sőt többségében 

megszűnt az önkormányzati tulajdon aránya. A közszolgáltatások tőkeéhsége miatt azonban 

egyes területeken új megállapodások (koncessziók, fejlesztés-üzemeltetés) jöttek létre. Az 

önkormányzat, mint megrendelő és a szolgáltató mellett megjelentek a különböző pénzügyi 

konstrukciókkal (hitel, lizing stb.) finanszírozó pénzintézetek és a beruházók. (BOT azaz 

build-operate-transfer, fejlesztő-üzemeltető-tulajdonátadó).  

Ezekben a helyzetekben az önkormányzat sokszor kiszolgáltatott helyzetben van, mert 

a magánszektornál több az információ és a megfizethető szakember. Az önkormányzat a 

biztos piacért cserébe jogosult meghatározni a szolgáltatás minőségi és mennyiségi feltételeit 

és az ellenszolgáltatás díját. Az önkormányzati, de esősorban a hatósági feladatok szerint 

felépülő hivatalban, egyszemélyi hivatali vagy külső megbízással foglalkoztatott személyt 

kell projektfelelősnek kinevezni, megfelelő szakmai támogatással. Rendszeres probléma a 

hivatali bérek közt megfizethető projektmenedzserek és az elfogulatlan, biztos tudású 

szakértők alkalmazásának kérdése. Az önkormányzatoknak ki kell használni a lehetőségeiket 

(pl.: autópálya közelsége), azonban a saját előnyeiket kell megtalálni a sikeres 

önkormányzatok szolgai másolása helyett. Sok település épített például hatalmas költséggel 

nagy ipari parkokat, amelyek konkrét előzetes stratégia nélkül ma nagyrészt üresen állnak és a 

felvett hitelek kamatait sem termelik ki. 
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A helyi gazdaságfejlesztési módszerek 

 

Forrás: A terület- és településfejlesztés kézikönyve, Szerkesztette: Beluszky Pál – Kovács 

Zoltán – Olessák Dénes, CEBA Kiadó, 2001., 142. oldal 

 

A megrendelések a közszféra és a vállalkozói kapcsolatoknak egy lényeges eleme. A 

kisvárosokban általában az anyagbeszerzések (élelmiszer, használati eszközök stb.), nagyobb 

településeken pedig a szolgáltatások (felújítások stb.) megvásárlása a jellemző. Közbeszerzési 

és egyéb jogi előírások mellett érdemes célszerűségi és gazdasági szempontokra figyelni. 

Versenyeztetés és pályáztatás rendszerének a kialakításánál különösen fontos az átláthatóság, 

a kiszámíthatóság, a hatáskörök, az eljárási rend részletes szabályozása a vagyonrendeletben 

és a pályázati kiírásban.  

 

A gazdaságfejlesztés általános célja települések nagyságától függetlenül a 

munkahelyteremtés, a foglakoztatás növelése. Ez egyrészt növeli az önkormányzat bevételeit, 

de ennél jelentősebb, hogy a szociális ellátásra fordítandó terheit is csökkenti. Kisebb és 
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fejletlen gazdaságú községekben különösen nagy ez a feladat, ahol az önkormányzat és az 

intézményei általában a legnagyobb munkaadók. A legfontosabb célok a kisvállalkozások 

erősítésével a munkahelyek megtartása, a szolgáltatási szektor és különösen a nagybefektetők 

letelepítésével számottevő új foglalkoztatási lehetőség létrehozása.  

A helyi önkormányzatoknak az alapfokú, a megyei önkormányzatoknak a középfokú 

oktatás a kötelező feladata. Különösen fontos a helyi ipartestületekkel, kamarákkal való 

együttműködés a megfelelő szakképzés érdekében. Az uniós gyakorlatban a nagy cégek 

szponzorálják az oktatási centrumokat, lehetőséget adnak a műhelygyakorlatokra a 

folyamatos szakemberképzés érdekében. Legalább ilyen fontos a felnőttképzés, a 

vállalkozások számára az új jogszabályi és pályázati lehetőségek ismertetése. 

A településfejlesztés egyre jobban felértékelődő eszköze a tervezés. Kiemelt szempont 

a tervszerű, kézben tartott, közösségi érdekeket szolgáló fejlesztés, aminek azonban a 

változatos gazdasági (befektetői és helyi vállalkozói) igényekhez is rugalmasan 

alkalmazkodnia kell. A korszerű vagyongazdálkodás, ingatlanfejlesztés az önkormányzatok 

tőkehiánya miatt csak a magánszféra bevonásával valósulhat meg ezért az építési szabályozás 

és engedélyezés folyamata kulcskérdés az együttműködésben. A településfejlesztés és 

tervezés nem kizárólag főépítészi feladat, különösen fontos a műszaki, pénzügyi sőt oktatási, 

városüzemeltetési területen dolgozókat is aktív részvételre bírni. Nyilvánosság szükséges a 

kreativitás, az új szempontok megjelenése, a tervekkel való azonosulás érdekében. A 

vállalkozói és civil szervezetek a szakmai támogatás mellett megfelelő lakossági ellenőrzést is 

biztosítanak a tervekhez és a megvalósításukhoz.  

Dr. Enyedi György a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos tudományos 

kutatások fő irányai és feladatai című területi statisztika című folyóiratban megjelent cikkében 

olvashatjuk: „ Meggyőződésem, hogy – a világgazdaság ciklikus fejlődésének megfelelően – 

a jelen hitelválság az 1973. évi olajválsághoz hasonlóan új ciklus kialakulásának kezdetét 

jelzi. A hosszú távú (Kondratyev-) ciklusok szabályai szerint a ciklusváltás jelentős szerkezeti 

változásokkal jár, az elavuló gazdasági szerkezet lebomlik (ez munkanélküliséget, gazdasági 

visszaesést okoz). Elkezdődik az új szerkezet felépülése: a régi lebomlása s az új felépülése 

bizony eltart 10-15 évig: a teljes gazdaság növekedése ebben az időszakban lassú. Azután 

következik egy 20-30 éves fellendülési periódus az újabb ciklusváltásig. Az új gazdasági 

szerkezet új gazdasági földrajzot s új gazdaságpolitikát feltételez – megváltoznak a regionális 

folyamatok, megváltozik a regionális politika cél- és eszközrendszere is. A jelen válságra 

vonatkoztatva ez feltehetően a neoliberális gazdaságpolitika visszaszorulását, a gazdaság (a 
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piac) állam általi szabályozásának erősödését, a Keynes-i gazdaságpolitika (a kornak 

megfelelően módosított) újjáéledését fogja jelenteni. Az új ciklus regionális folyamatainak 

előrejelzéséhez négy jövő-forgatókönyv kimunkálását tartom fő alapkutatási feladatnak. Ezek 

a következők: 1. Az állam gazdasági szerepvállalásának módosulása,2. A környezeti 

szempontú fenntartható fejlődés gyakorlatának térnyerése. 3. Az Európai Unión belüli 

integrációs folyamatok hatása. 4. A globális hálózat regionalizálódása.” 

 

Területfejlesztés és a hivatali szervezet 

Az előző fejezetekben részletesen kimunkáltuk a különböző területfejlesztési 

szinteket, azok szereplőit és egymással való kapcsolatát. Említést érdemel azonban, hogy az 

adott önkormányzati rendszeren és a hivatalon belül milyen kapcsolati szintek alakulnak ki a 

területfejlesztési feladatok hatékony megoldása érdekében. 

 

A területfejlesztés és a területrendezés szakmai dokumentumainak a kidolgozása a 

polgármesteri hivatal feladata. Az egyeztetések során a képviselői, vállalkozói és civil 

észrevételek mellett figyelembe kell venni a jogi és szakmai szabályokat, az eljáró hatóságok 

szakmai észrevételeit. Mindig tudatában kell lenni annak, hogy a területfejlesztés több mint 

építészet, mint infrastrukturális beruházás, ezért a polgármesteri hivatal egyéb szakterülete 

vezetőinek a bevonása is szükséges. 
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A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL ELLÁTOTT 

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

 

 

Az alábbiakban a települési önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások körével 

foglalkozunk. A települési önkormányzatok által ellátott közszolgáltatásokat a következő 

szempontok szerint csoportosíthatjuk: humán közszolgáltatások, szociális közszolgáltatások, 

közüzemi közszolgáltatások, kommunális közszolgáltatások. 

 

 

Az alábbi ábra áttekintést ad a települési önkormányzatok által ellátott 

közszolgáltatásokról és az alkalmazandó főbb jogszabályokról. 

  

 

Matt Banks / FreeDigitalPhotos.net 
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2. ábra. A települési önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások és az alkalmazandó főbb 

jogszabályok 

 

Települési közszolgáltatások 

1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról, 

1990. évi LXXXVII.tv. az árak megállapításáról 

1991. évi XVI.tv. a koncesszióról,  

1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és a területrendezésről 

1997. évi CXXXV.tv. a helyi önkormányzatok társulásairól, 
2003.évi CXXIX.tv. a közbeszerzésekről 

 

Humán közszolgáltatások 

1993. évi LXXIX.tv. a közoktatásról 

1997. évi CXL.tv. a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről 

1997.évi CLIV.tv. az egészségügyről 

Közüzemi közszolgáltatások 

1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről 

1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról 

2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről 

2007. évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról 

2008. évi XL. tv. vizitársulásokról 

38/1995. (IV.15)Korm.r. a közműves 
ivóvízellátásról és közműves 

szennyvízelvezetésről 

5/2004. (I.28.) GKM r. a közutak 
kezelésének szakmai szabályairól 

2005. évi XVIII. tv. a távhőszolgáltatásról 

Szociális közszolgáltatások 

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról 

1997. évi XXXI. tv. a gyermekvédelemről és 
a gyámügyi igazgatásról 

Kommunális közszolgáltatások 

1995. évi XLII. tv. az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 

1999. évi XLIII. tv. köztemetőkről és 
temetkezésről 

2000. évi XLIII tv. a hulladékgazdálkodásról 
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Az alábbiakban, a fenti ábra részletezéseként a fent megjelölt, vonatkozó törvények 

alapján bemutatjuk, hogy a helyi önkormányzatoknak milyen lehetőségeik, főbb feladataik 

vannak az egyes közszolgáltatások megszervezésekor és ellátásakor.  

 

Humán közszolgáltatások 

Közoktatási feladatok 

- Közoktatási intézményt az állam, a helyi önkormányzat, a települési, 

területi kisebbségi önkormányzat, az 

országos kisebbségi önkormányzat, a 

Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett 

egyházi jogi személy, továbbá a Magyar 

Köztársaság területén alapított és itt 

székhellyel rendelkező jogi személyiséggel 

rendelkező gazdálkodó szervezet, 

alapítvány, egyesület és más jogi személy, 

továbbá természetes személy alapíthat és 

tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának 

jogát – jogszabályban foglaltak szerint – 

megszerezte. A természetes személy egyéni 

vállalkozóként alapíthat és tarthat fenn 

közoktatási intézményt.  

 

- Az állam az ingyenes és 

kötelező általános iskoláról az állami szervek és a helyi önkormányzatok 

intézményfenntartói tevékenysége, illetve az állami, a helyi önkormányzati 

feladatellátás keretében gondoskodik. A közoktatási törvény szerint ingyenes az 

óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelést és oktatást kiegészítő 

pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele, továbbá a gimnáziumi, a szakközépiskolai, 

a szakmunkásképző iskolai, a szakiskolai nevelés és oktatás, valamint a kollégiumi 

ellátás. Az állam a nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézmény 

fenntartója részére a feladatellátáshoz az éves költségvetési törvényben megállapított 

 

photostock / FreeDigitalPhotos.net 
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mértékű költségvetési támogatást nyújt. A helyi önkormányzat vagy az állam a 

költségvetési támogatáshoz kiegészítő anyagi támogatást adhat, ha a nem állami, 

illetve nem önkormányzati közoktatási intézmény – közoktatási megállapodás alapján 

– állami, illetve helyi önkormányzati feladatot lát el. 

- Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a községi, városi, 

fővárosi kerületi, megyei jogú városi önkormányzat által meghatározott időszakban 

kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell 

tenni. 

- Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat alapítja, 

működésének megkezdéséhez engedély szükséges. Ha a nem önkormányzati nevelési-

oktatási intézmény fenntartói jogát akarják átadni anélkül, hogy megváltozna a 

nevelési-oktatási intézmény működése, tevékenysége, a működést engedélyező szerv 

azt vizsgálja, hogy az új – nem önkormányzati – fenntartó tudja-e biztosítani a 

folyamatos működéshez szükséges feltételeket. A működést engedélyező szerv 

legalább kétévente végzi a nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási 

intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését, melynek 

eredményéről értesíti a normatív költségvetési hozzájárulást folyósító szervet. 

- Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat, illetve nem 

állami szerv tartja fenn a nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó és a feladat 

ellátásáért felelős helyi önkormányzat között létrejött írásbeli megállapodás 

(közoktatási megállapodás) keretei között – részt vehet az e törvényben meghatározott 

önkormányzati feladatok megvalósításában. 

- A helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal 

közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati 

döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és -

fejlesztési tervet (önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az önkormányzati 

intézkedési tervnek figyelembe kell vennie a fővárosi, megyei fejlesztési tervet. Az 

önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a 

kötelező feladatait milyen módon látja el, illetőleg milyen nem kötelező feladatokat 

kíván a helyi önkormányzat ellátni. Tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer 

működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő 

elképzeléseket. 
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- Ha a helyi önkormányzat az óvodai nevelésről vagy az általános iskolai 

nevelésről és oktatásról részben vagy egészben nem saját intézményfenntartással 

gondoskodik, az önkormányzati intézkedési tervben meg kell határoznia, hogy milyen 

módon tesz eleget az e törvényben meghatározott kötelezettségének. Az 

önkormányzati intézkedési tervet pedig azzal a helyi önkormányzattal közösen kell 

elkészítenie, amelyik által fenntartott nevelési-oktatási intézmény látja el az 

illetékességi területén élők tekintetében a kötelező felvételt biztosító óvoda, illetve a 

kötelező felvételt biztosító iskola feladatait. 

- A helyi önkormányzati intézményfenntartó elkészíti az önkormányzati 

közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját 

(önkormányzati minőségirányítási program). Az önkormányzati minőségirányítási 

program az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó 

elvárásait az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a 

közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok – gyermek- és 

ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, közművelődés, egészségügy – 

kapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, 

pénzügyi ellenőrzések rendjét. Az intézményi minőségirányítási programnak 

összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programmal. 

- A községi, a városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi 

önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai 

oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti 

vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről és az általános iskolai 

neveléséről és oktatásáról. 

- A megyei önkormányzat, továbbá a fővárosi önkormányzat köteles 

gondoskodni: 

o a kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi 

ellátásról, 

o a középiskolai és a szakiskolai ellátásról, 

o a nemzeti és etnikai kisebbség középiskolai és szakiskolai 

ellátásáról, 

o a felnőttoktatásról, 

o az alapfokú művészetoktatásról, 
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o  a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról, a nevelési 

tanácsadásról, a logopédiai szolgáltatásról, a gyógytestnevelésről abban az 

esetben, ha a községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzat a feladat ellátását 

nem vállalja, illetve a feladat ellátása a megye, főváros területén nem 

megoldott. 

- Ha a fővárosi önkormányzat és fővárosi kerületi önkormányzat között 

létrejött megállapodás másképp nem rendelkezik, a fővárosi kerületi önkormányzat 

köteles gondoskodni: 

o az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai 

oktatásáról; 

o az alapfokú művészetoktatásról; 

o az általános iskolai felnőttoktatásról; 

o a nevelési tanácsadásról, logopédiai szolgáltatásról és 

gyógytestnevelésről. 

 

- A fővárosi önkormányzat a fővárosi kerületi önkormányzatok, a megyei 

önkormányzat a megye területén működő helyi önkormányzatok véleményének 

kikérésével és közreműködésével – a közoktatási feladatok megszervezéséhez 

szükséges önkormányzati döntés előkészítését szolgáló – feladatellátási, 

intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet (fejlesztési terv) készít. 

- A helyi önkormányzat új közoktatási intézményt akkor létesíthet, a 

meglévő intézmény feladatát akkor bővítheti, ha a működés megkezdéséhez, illetve az 

új feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a 

költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthető. A döntéshez be kell 

szerezni a fővárosi, megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – 

szakvéleményét. A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes 

szolgáltatás ellátását – részben vagy egészben – akkor szüntetheti meg, közoktatási 

intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra 

is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a 

gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be 
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kell szerezni a fővárosi, megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – 

szakvéleményét. 

- A helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a 

fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló 

intézkedési tervként meghatározza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló 

intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv). 

- A közoktatási törvény 114. §-a meghatározza a helyi önkormányzatok 

és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi 

önkormányzati feladatellátás keretében ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 

körét.  

- Az térítés ellenében igénybe vehető étkezésről önkormányzati 

rendeletet kell alkotni. 

- A központi költségvetés az állami szervek és a helyi önkormányzatok, 

valamint a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók részére az 

általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmények működéséhez – a gyermek-, tanulói 

létszámot, valamint az ellátott feladatokat figyelembe véve – normatív költségvetési 

hozzájárulást biztosít. 

 

Közművelődési feladatok 

- A megye önkormányzata a kulturális javak gyűjtéséről, őrzéséről, 

tudományos feldolgozásáról és bemutatásáról, a régészeti örökség védelméről 

múzeumi szervezet fenntartásával gondoskodik. 

- A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a 

helyi önkormányzatok feladata. 

- A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása a helyi 

önkormányzatok kötelező feladata. 

- A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi 

önkormányzatok feladata. 

- A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása. 
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- Ennek formái különösen: 

o az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző 

tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási 

lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

o a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások 

gondozása, gazdagítása, 

o az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi 

kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 

ünnepek kultúrájának gondozása, 

o az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 

tevékenységének támogatása, 

o a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének segítése, 

o a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 

fenntartásának segítése, 

o a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 

o egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

 

- A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és 

kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, 

sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy az előzőekben felsoroltakból 

mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. 

- A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos 

megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt 

biztosít. 

- A települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben 

meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény 

követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési 

megállapodást köthet. 
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- A települési önkormányzat a rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb 

feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú 

tevékenységet folytatókat. E támogatás nem veszélyeztetheti a közművelődési 

rendeletben rögzített feladatok megvalósítását. 

- A megyei (fővárosi) önkormányzat a megye települései (a fővárosi 

kerületek) önkormányzatai, közművelődési intézményei, szervezetei és közösségei 

részére, a közművelődési tevékenységek elősegítése és fejlesztése érdekében 

közművelődési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásról gondoskodik. E feladatok 

ellátására megyei művelődési központot működtethet.  

- A települési és megyei (fővárosi) önkormányzatok a közművelődési 

feladataik ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív állami hozzájárulásban 

részesülnek. 

 

Egészségügyi feladatok 

A népegészségügy állami és önkormányzati szervek, gazdasági, társadalmi 

szervezetek, valamint egyének részvételével megvalósított, elsősorban lakossági 

csoportokat, közösségeket célzó tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése, a 

betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében. 

Az egészségügy szervezésével és irányításával kapcsolatos feladatok 

ellátásáért, valamint az ezekkel összefüggő jogok gyakorlásáért és kötelezettségek 

teljesítéséért való felelősség – az e törvényben foglaltaknak megfelelően – az 

Országgyűlést, a Kormányt, a minisztert, az egészségügyi államigazgatási szervet, a 

helyi önkormányzatokat, az egészségügyi szolgáltatók további fenntartóit, az 

egészségbiztosítási szerveket, a Regionális Egészségügyi Tanácsokat (RET) terheli. 

A regionális egészségfejlesztési program összeállítása során ki kell kérni a 

gyógyintézettel nem rendelkező helyi önkormányzatok javaslatait is. A programot meg 

kell küldeni a régióban működő valamennyi egészségügyi közszolgáltató 

fenntartójának és helyi önkormányzatnak, továbbá a miniszternek is. 

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

o a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

o a fogorvosi alapellátásról, 
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o az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

o a védőnői ellátásról, 

o az iskola-egészségügyi ellátásról.A települési önkormányzat 

képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egésségügyi alapellátások 

körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét. 

o A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy 

használatában levő járóbeteg-szakellátást, illetőleg fekvőbeteg-szakellátást 

nyújtó egészségügyi intézmények működését. 

o A települési önkormányzat a környezet- és település-

egészségügyi feladatok körében 

o gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok 

ellátásáról, 

o biztosítja a külön jogszabályban meghatározott rovarok és 

rágcsálók irtását, 

o folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-

egészségügyi helyzetének alakulását és ennek esetleges romlása esetén – 

lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel 

rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések 

meghozatalát,  

o együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, 

iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint 

támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 

o A települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a 

gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermeléséről, kezeléséről, az elismert 

gyógyvíz, a gyógyiszap és a gyógyforrástermék palackozásáról, 

csomagolásáról, valamint forgalomba hozataláról, illetve engedélyezi e 

tevékenységeket. 
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Szociális közszolgáltatások köre 

Szociális feladatok 

o A helyi önkormányzatok a szociális törvényben szabályozott 

ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. 

o A szociális ellátás feltételeinek biztosítása — az egyének önmagukért 

és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl — 

az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. 

o A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és 

illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást 

biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 

o A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja 

a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve 

azokat igazolja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat 

képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a 

nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait 

rendeletben szabályozza. 

o Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó 

szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét 

és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését 

súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból 

o elengedheti, 

o csökkentheti, 

o részletekben fizettetheti meg. 

 

o Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 

o a települési önkormányzat jegyzője a törvényben meghatározott 

feltételek szerint 

o időskorúak járadékát, 

o bérpótló juttatást, 
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o rendszeres szociális segélyt, 

o ápolási díjat; 

o a települési önkormányzat képviselő-testülete a törvényben, illetve az 

önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint 

o ba) lakásfenntartási támogatást, 

o ápolási díjat, 

o átmeneti segélyt, 

o temetési segélyt 

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli 

ellátások). 

o A települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó 

pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében 

meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is 

megállapíthat. 

o Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat 

képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. 

o A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, 

illetve a megyei, fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, 

különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok 

megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi 

szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi 

önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető 

fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek 

képviselői. 

o Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat 

segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 

lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi 

állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 

megoldásában. 

o A települési önkormányzat köteles biztosítani 
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o étkeztetést, 

o házi segítségnyújtást, 

o állandó lakosainak számától függően a szociális 

szolgáltatásokat, 

o az előző pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz – 

különös tekintettel a családsegítéshez – való hozzáférést. 

 

o Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén 

a) kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést, 

b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti 

alapszolgáltatást és idősek nappali ellátását, 

c) tízezer főnél több állandó lakos él, az a)–b) pont szerinti 

alapszolgáltatásokat és a b) pontban nem említett nappali ellátást, 

d) harmincezer főnél több állandó lakos él, az a)–c) pont szerinti szociális 

szolgáltatásokat és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást, 

e) ötvenezer főnél több állandó lakos él, az a)–d) pont szerinti szociális 

szolgáltatásokat és utcai szociális munkát köteles biztosítani. 

- A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település 

lakosságára, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra 

terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében más önkormányzattal 

közösen tartják fenn, vagy az intézménnyel nem rendelkező önkormányzattal 

kötött szerződésben a fenntartó az ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően 

is vállalta. 

- A megyei önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó 

intézmények ellátási területe az egész megyére kiterjed. 

- A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és az 

átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat megszervezni, valamint a megyei 

önkormányzat ellátási kötelezettsége körébe tartozó feladatok közül az idősellátás, 

továbbá – előzetes igényfelmérésre alapozva – a lakossági szükségletek alapján 

meghatározott legalább két további intézménytípus feladatait biztosítani. A megyei 
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önkormányzat azonban – szükség esetén – a megyei jogú város lakosainak 

ellátását erre hivatkozva nem tagadhatja meg. 

- A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális 

szolgáltatást nyújtó szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy szolgáltatót, 

intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy 

szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött – a szociális szolgáltatás 

nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló 

megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget. 

- A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról a helyi önkormányzat, ha a fenntartó 

önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási 

megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 

megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 

- A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei 

önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan 

rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása 

érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések 

egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások 

tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A 

szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás 

kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. 

- A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve 

más állami szerv a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog 

érvényesülését szolgáló szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel, 

fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja. 

 

Gyermekvédelmi feladatok 

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

A jogosult gyermek számára 

o a települési önkormányzat jegyzője a törvényben meghatározott 

feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságot, 
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o a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, 

illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 

állapít meg. 

- A települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó 

ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek 

szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel más pénzbeli 

támogatásokat is megállapíthat. 

- A települési önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, 

különösen a védelembe vett gyermekek számára. 

- A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a 

rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 

részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, 

vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

- A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a 

továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. 

- Ha törvény másként nem rendelkezik, a helyi önkormányzat 

rendeletben szabályozza 

o az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás 

formáit, 

o az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére 

irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának 

szempontjait, 

o az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – 

biztosítható ellátásokat, 

o az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 

o a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és 

elengedésének eseteit, módjait. 
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- A helyi önkormányzatok, az önkormányzatokkal kötött szerződés 

alapján önkormányzati feladatokat ellátó természetes személyek, jogi személyek vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek (nem állami szerv), valamint a 

normatív állami hozzájárulást igénybe vevő nem állami szervek a személyes 

gondoskodást – eltérő rendelkezés hiányában – a törvényben, valamint a külön 

jogszabályban meghatározott feltételek szerint biztosítják. 

- A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló 

intézményként, illetve családsegítő szolgálat, vagy az egészségügyi vagy közoktatási 

intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként, illetve a 

külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy 

foglalkoztatásával biztosítja. 

- A megyei, fővárosi önkormányzat a gyermekvédelmi szakszolgáltatás 

o feladatait – az elhelyezési javaslat kivételével – a megyei, 

fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság útján biztosítja, 

o egyéb feladatait, gyermekvédő intézet vagy más 

szakszolgáltatást nyújtó intézmény (területi gyermekvédelmi szakszolgálat) 

működtetésével biztosítja. 

- A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi 

önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és 

működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. 

- A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni 

ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe 

vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 

- Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, 

amelynek területén 

o tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét, 

o húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban 

meghatározottak mellett gyermekek átmeneti otthonát, 
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o harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban 

meghatározottak mellett családok átmeneti otthonát, 

o negyvenezernél több állandó lakos él, az a)–c) pontokban 

meghatározottak mellett gyermekjóléti központot  

köteles működtetni. 

- A megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 

központot működtetni. 

- A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe 

a település lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen 

tartják fenn, vagy ha az ellátást szerződésben vállalta más önkormányzat lakosságára 

is kiterjedően. 

- Ha az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi 

területét meghaladja, – eltérő megállapodás hiányában – az ellátást valamennyi 

jogosult számára azonos feltételek szerint kell biztosítani.  

- A települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe 

tartozó gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti 

otthona, a családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ működtetését a külön 

jogszabályban meghatározott többcélú kistérségi társulás útján is biztosíthatják. 

- A megyei, a fővárosi és a megyei jogú városi önkormányzat az e 

törvényben foglaltak szerint biztosítja az otthont nyújtó ellátást és az utógondozói 

ellátást, a megyei, a fővárosi önkormányzat a területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatást. 

- A megyei, a fővárosi önkormányzat által fenntartott otthont nyújtó, 

valamint utógondozói ellátást biztosító intézmények ellátási területe – a megyei jogú 

város területének kivételével – a megyére, illetve a fővárosra terjed ki. 

- A fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzat között 

létrejött megállapodás arról is rendelkezhet, hogy a fővárosi önkormányzat 

gondoskodik a gyermekek átmeneti gondozásának e törvényben meghatározott 

formájáról. 

- A helyi önkormányzat az e törvényben meghatározott személyes 

gondoskodást nyújtó ellátást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
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(Ötv.) 81. § (1) bekezdése szerint, valamint a több önkormányzat illetékességi 

területére kiterjedő intézményi ellátási kötelezettségnek és más szervvel, személlyel 

kötött ellátási szerződés útján, illetve társulásban biztosítja. 

- A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott 

tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület, illetve a közgyűlés 

megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az 

értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi 

önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja 

a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

- A törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátást 

vagy egyes körülhatárolható és elkülöníthető feladatok ellátását a helyi önkormányzat, 

valamint az állami szerv nem állami szervvel kötött ellátási szerződés útján is 

biztosíthatja.  A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés 

megkötésének, a szerződés módosításának, illetve megszüntetésének jogát nem 

ruházhatja át. 

- Bármely települési önkormányzat képviselőtestülete az arra rászoruló 

gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít, ha ennek hiányában 

a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné. Az ellátást biztosító 

települési önkormányzat haladéktalanul értesíti az illetékes települési önkormányzatot, 

amelytől követelheti a kifizetett támogatás megtérítését. 

- A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásoknál az igazolás és a 

nyilatkozat tartalmát, benyújtásának részletes szabályait, az elbírálás részletes 

szempontjait, a jövedelemszámításnál irányadó időszakot a helyi önkormányzat 

rendeletben szabályozza. 

- Az állam hozzájárul az önkormányzat által megállapított és folyósított 

pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásaihoz, valamint a helyi önkormányzat által 

fenntartott, a személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátási formák működési és 

fejlesztési költségeihez. 
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Közüzemi közszolgáltatások köre 

Közúttal kapcsolatos feladatok 

- A közúti közlekedéssel összefüggő állami és önkormányzati feladatok: 

o a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szabályozása és 

ellenőrzése; 

o a közúti közlekedés szervezeti és működési feltételeinek 

meghatározása; 

o a közúti közlekedés hatósági, igazgatási és nyilvántartási 

feladatainak ellátása; 

o a tömegközlekedés működtetésének biztosítása; 

o a közúti közlekedés biztonságát szolgáló nevelés, felvilágosítás 

és propaganda; 

o a közúti közlekedési szakemberek és a közúti járművezetők 

vizsgáztatása; 

o a járművek műszaki vizsgálata; 

o a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése; 

o a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint a tereken, parkokban és 

egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítása. 

- A közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok ellátásáról 

a helyi önkormányzat képviselőtestülete gondoskodik. 

- Az önkormányzat a törzsvagyonának részét képező közutak és 

műtárgyaik működtetése céljából önkormányzati intézményt, vagy saját többségi 

befolyásával (Ptk. 685/B. §) e célra gazdálkodó szervezetet működtethet, a feladatot a 

többségi tulajdonában álló gazdasági társaságra ruházhatja, vagy a működtetést 

koncesszióba adhatja. 

- A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb 

közterületeken járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást a 
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tulajdonos helyi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény (Ötv.) 9. § (5) bekezdés szerinti szolgáltató köteles ellátni. A járművek 

helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt 

magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken történő várakozása a 

helyi önkormányzat, illetve az Ötv. 9. § (5) bekezdésben meghatározott szolgáltató és 

a várakozási terület igénybevevője közötti polgári jogi jogviszony. A várakozási díj és 

a pótdíj megfizetéséért a jármű üzembentartója felel. A helyi önkormányzat az Ötv. 9. 

§ (5) bekezdésben meghatározott gazdasági társasággal közszolgáltatás ellátására 

szerződést köthet. A szerződésnek tartalmaznia kell: 

o a szolgáltató által ellátandó közfeladatot és egyéb tevékenységet, 

o a várakozási területet, amely tekintetében a szolgáltató a 

közfeladat ellátására köteles, 

o a helyi önkormányzat és a szolgáltató közötti kapcsolattartás 

részletes szabályait, 

o a szolgáltató által ellátott feladatok ellenértékének 

meghatározását, 

o a nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségek 

teljesítésének módját és formáját, 

o a ráfordítások és nyereségek meghatározásának szempontjait, 

o a szerződés időtartamát. 

- A közszolgáltatási szerződést – annak módosításaival egységes 

szerkezetben – az önkormányzat és a gazdasági társaság a hatálybalépését követő 30. 

napon a honlapján közzéteszi. 
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- A helyi közúthálózat fejlesztési tervét a településszerkezeti terv 

részeként a tulajdonos települési önkormányzat képviselő-testülete – több települést 

összekötő helyi közút 

esetén a megyei 

területfejlesztési 

koncepció és a megyei 

területrendezési terv 

figyelembevételével, több 

megyét érintő helyi közút 

esetén a régió 

területfejlesztési 

koncepciója és a régió 

területrendezési tervének 

figyelembevételével a 

külön jogszabályban meghatározott szervezet – hagyja jóvá. 

- A helyi önkormányzat rendeletében a helyi közutakon, a helyi 

önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint 

tereken, parkokban és egyéb közterületeken forgalomszervezési, valamint 

meghatározott indokok alapján kijelölhet olyan várakozási övezetet, illetve várakozási 

övezeten kívül eső olyan várakozó helyet, amelynek a három vagy annál több kerekű 

járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni. A 

várakozási díj mértékét a helyi önkormányzat rendeletében egy órára vonatkozó 

várakozási díjként határozza meg. A helyi önkormányzat rendeletében megállapíthatja 

a várakozási területen a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartamát, 

amely nem lehet egy óránál kevesebb. A várakozási díj, a pótdíj a várakozási terület 

tekintetében tulajdonosi jogot gyakorló helyi önkormányzatot illeti meg. 

- A település területén levő taxiállomások igénybevételének rendjét az 

önkormányzat rendeletben állapíthatja meg. 

- A közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint a helyi önkormányzat az 

alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolattal 

való ellátására) együttműködhetnek. Az együttműködés (útépítési együttműködés) 

formáját a résztvevők maguk határozzák meg. A helyi önkormányzat – ha az útépítési 
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együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz – az abban részt 

nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyt, jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaságot a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás 

mértékéig – a rendeletében meghatározott módon – útépítési érdekeltségi hozzájárulás 

fizetésére kötelezheti. 

- Az országos közutak az állam tulajdonában, a helyi közutak a települési 

önkormányzatok tulajdonában vannak. 

- A helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat a közút kezelője. 

- Az országos és az önkormányzati közút kezelője útellenőri szolgálatot 

működtet. Az útellenőri szolgálat működésének feltételeit a miniszter által 

megállapított keretek között a közút kezelője határozza meg. 

 

Vízgazdálkodási feladatok 

- A települési önkormányzat feladata: 

o a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó – a 

vízgazdálkodás országos koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti 

programokkal összehangolt – tervek kialakítása és végrehajtása; 

o a helyi vízi közművek működtetése, a koncessziós pályázat 

kiírása, elbírálása és a koncessziós szerződés megkötése; 

o a közműves vízellátás körében a települési közműves 

vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás 

rendjének megállapításáról való gondoskodás; 

o a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati 

hatósági feladatok ellátása; 

o a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak és azzal 

összefüggő vízfelületének kijelölése; 

o a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és 

belvízelvezetés. 

- A települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint 

közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni: 
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o a települések lakott területén az ivóvízminőségű vízre vonatkozó 

előírásoknak megfelelő ivóvízellátásról; 

o a 2000 lakosegyenértékkel jellemezhető szennyvízkibocsátás 

feletti szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó településeken a keletkező 

használt vizek (szennyvizek) szennyvízelvezető művel való összegyűjtéséről, 

tisztításáról, a tisztított szennyvíz elvezetéséről, illetőleg a más módon 

összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap ártalommentes 

elhelyezésének megszervezéséről; 

o az előző  pontban meghatározott feladatok ellátásáról a 

lakosegyenértéktől függetlenül azokon a területeken, amelyeket a vízbázisok, 

távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről, továbbá a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel 

összefüggő egyes feladatokról szóló jogszabályok határoznak meg; 

o a hulladékgazdálkodásról szóló külön törvény szerint nem 

közművel összegyűjtött szennyvizek ártalommentes elhelyezésének 

szervezéséről és ellenőrzéséről. 

- A helyi önkormányzat tulajdonában vannak törzsvagyonként – a külön 

törvények rendelkezése alapján – a helyi önkormányzatoknak átadott vizek és 

vízilétesítmények (ideértve a 

víziközműveket is). 

- az előző 

pontban nem említett vizek 

és vízilétesítmények állami 

tulajdonban vannak, de 

forgalomképesek. 

Elidegenítés esetén az 

érintett helyi önkormányzat 

(önkormányzati társulás) — 

több önkormányzat esetében 

az érintettség arányában — elővásárlási joggal rendelkezik. Az elővásárlási jog 

szempontjából érintett az a helyi önkormányzat, amelynek a közigazgatási területén 

vagy határán van a víz, illetve vízilétesítmény. 

 

worradmu / FreeDigitalPhotos.net 



51 
 

- A kizárólagos állami tulajdonban, illetve önkormányzati 

törzsvagyonban lévő közcélú vízilétesítmények működtetését végző gazdálkodó 

szervezetnek a létesítmény közművagyonát az állam nevében a miniszter, az 

önkormányzat nevében a képviselő-testület adja szerződéssel használatba. 

- A helyi önkormányzatok feladata: 

o a legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a 

helyi önkormányzat tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és 

azokon a védekezés ellátása; 

o a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a 

csapadék- és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése — kül- és 

belterületi védőművek építésével — a védőművek fenntartása, fejlesztése és 

azokon a védekezés ellátása; 

o a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő — külön 

jogszabályban meghatározott — feladatok ellátása. 

 

Hírközléssel kapcsolatos feladatok 

- Helyi önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elektronikus 

hírközlési építmény abban az esetben helyezhető el, ha e célra állami tulajdonban lévő 

közterület nem áll rendelkezésre, vagy ez utóbbin műszaki okból, illetőleg jogszabály 

tiltó rendelkezése miatt az elhelyezés nem lehetséges. A helyi önkormányzat a 

létesítmény önkormányzati tulajdonú közterületen való elhelyezéséhez szükséges 

tulajdonosi hozzájárulás és területhasználati engedély megadását csak abban az 

esetben tagadhatja meg, ha a tulajdonosi hozzájárulás megadása különös méltánylást 

érdemlő települési vagy lakossági érdeket sértene, illetve, ha a területhasználati 

engedély megadása jogszabályban foglalt tilalomba ütközne. 
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Kommunális közszolgáltatások köre 

Kéményseprő feladatok 

- A helyi önkormányzat által szervezett, az e törvényben meghatározott 

kéményseprő-ipari közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott területen levő 

ingatlan tulajdonosa, használója köteles igénybe venni. 

Temetkezéssel kapcsolatos feladatok 

- Köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a 

nem önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a temető 

tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó 

kötelezettségét teljesíti; 

- A temető tulajdonosa az állam, a települési önkormányzat, az egyház, a 

helyi és országos kisebbségi önkormányzat, gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. 

§ c) pontja] és közhasznú szervezet lehet. 

- Azon a településen, ahol nincs önkormányzati tulajdonú temető, 

gazdálkodó szervezet vagy közhasznú szervezet a temetőtulajdonban tulajdoni 

hányadot akkor szerezhet, ha az önkormányzat legalább 51%-os tulajdoni hányadban 

tulajdonosa lesz a temetőnek. Az önkormányzat tulajdoni hányada a működés során 

sem csökkenthető 51% alá. 

- Köztemető fenntartója a települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi 

önkormányzat.  

- A temető fenntartásáról a települési önkormányzatok társulás, illetőleg 

együttműködés útján is gondoskodhatnak. 

- Köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati 

rendeletben, egyéb temetők esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni. 

- Ha a köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő 

feladatokat az önkormányzat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján látja el, a 

temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi a szerződésben foglaltak 

maradéktalan teljesítését. Szerződésszegés esetén kezdeményezheti a szerződés 

felmondását. 
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- A köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről a 

települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi önkormányzat) gondoskodik. 

- A temető üzemeltetését e törvényben, kormányrendeletben, 

temetőszabályzatban, továbbá köztemető esetén önkormányzati rendeletben, és a 

kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell 

ellátni. 

- Köztemető fenntartására és üzemeltetésére az önkormányzat azzal a 

gazdálkodó szervezettel köthet kegyeleti közszolgáltatási szerződést, amely a 

kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. 

- A szerződésnek tartalmaznia kell 

o a tevékenység gyakorlásának helyét; 

o az ellátandó tevékenységek felsorolását; 

o a teljesítés módját és idejét; 

o a feladat mennyiségi és minőségi követelményeit; 

o a szerződés érvényességi idejét, amely 5 évnél rövidebb és 15 

évnél hosszabb nem lehet, de újbóli megkötése nem zárható ki; 

o a szolgáltatás finanszírozásának rendjét; 

o a szolgáltatás ellenértékének mértékét és a megfizetés módját; 

o a közüzemi szerződési kötelezettség alanyait; 

o a szolgáltatáshoz szükséges eszközök mennyiségi és minőségi 

előírásait és rendelkezésre bocsátásának módját; 

o az önkormányzati vagyontárgyak használatának, 

karbantartásának, felújításának és pótlásának szabályait; 

o a szolgáltatást végző személyekkel kapcsolatos 

követelményeket; 

o a szerződés fennállása alatt az önkormányzatot megillető 

ellenőrzési jogosítványokat; 

o arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy ha a gazdálkodó 

szervezet a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is végez, 
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a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől, így a temetkezési 

szolgáltatástól számvitelileg elkülöníti; 

o a birtokbaadás feltételeit; 

o arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a szerződésre egyebekben a 

Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

- A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető 

üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt 

költségek alapján állapítja meg 

o a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját, 

o a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben 

vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási 

hozzájárulás díját, 

o a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított 

szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat. 

- A települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben 

állapítja meg – a köztemetőre vonatkozóan – különösen 

o a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi 

tárgyi és infrastrukturális feltételeket; 

o a temető használatának és igénybevételének szabályait; 

o a temetési hely gazdálkodási szabályait; 

o a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, 

növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait; 

o temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési 

hely megváltási díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a 

létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételének díját; 

o a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 

vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 

o a szabálysértés eseteit és az eljáró önkormányzati szabálysértési 

hatóságot. 
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Hulladékgazdálkodási feladatok 

- Törvény, kormányrendelet vagy – települési hulladék esetében – 

önkormányzati rendelet kötelezheti a hulladék termelőjét, birtokosát a hulladék 

meghatározott anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére, valamint a hulladék 

jellegének megfelelő csomagolására és megjelölésére, továbbá az így előkészített 

hulladék átadására a begyűjtést végző szervezetnek, illetőleg hulladékkezelőnek. 

- Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékot – a települési 

önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek mellett –, az abban megjelölt 

hulladékbegyűjtő helyre vagy hulladékkezelő telepre külön engedély nélkül maga is 

elszállíthatja. 

- Az ingatlantulajdonos a települési hulladék egyes összetevőit (pl. a 

veszélyes hulladékokat) az önkormányzat rendeletében előírtaknak megfelelően 

köteles elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni; a 

meghatározott begyűjtőhelyre vinni vagy a begyűjtésre feljogosított 

hulladékkezelőnek átadni. 

- A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az 

ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési 

közszolgáltatást szervez, és tart fenn. 

- A települési önkormányzat a helyi feltételekhez igazodva, rendeletében 

előírhatja a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, 

közszolgáltatás keretében történő begyűjtését, illetőleg meghatározhatja az erre 

vonatkozó részletes szabályokat. 

- A települési önkormányzatok a hulladékgazdálkodási feladataik ellátása 

érdekében, e törvény céljainak és alapelveinek figyelembevételével együttműködnek 

egymással. Együttműködésük tartalmát és feltételeit együttműködési vagy a társulási 

törvény szerinti társulási szerződésben állapítják meg. 

- A települési önkormányzat a közszolgáltatás megszervezésére 

vonatkozó kötelezettségének önálló közszolgáltatás szervezésével tehet eleget, illetve 

a szomszédos vagy egymáshoz közeli települési önkormányzatok közösen tarthatnak 

üzemben hulladékkezelésre szolgáló létesítményt vagy a közszolgáltatás ellátására 

közös gazdálkodó szervezetet hozhatnak létre. 
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- A települési önkormányzat képviselő-testülete a vonatkozó terület- és 

településrendezési tervekben foglaltak figyelembevételével és a helyi 

hulladékgazdálkodási tervnek megfelelően – kijelöli az érintett települések igényeit 

kielégítő települési hulladékkezelési létesítmények helyét. 

- A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati 

rendeletben állapítja meg: 

o a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott 

terület határait; 

o közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési 

területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást 

rendszeresen köteles ellátni; 

o a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató 

és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit – beleértve 

az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat – , a szolgáltatásra 

vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 

o a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének 

módját, valamint a közszolgáltatás igénybevételének – jogszabályban nem 

rendezett – módját és feltételeit; 

o a közszolgáltatással összefüggő – jogszabályban nem rendezett 

– települési önkormányzati feladat- és hatáskört; 

o az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az 

alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges 

kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét; 

o a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok 

(közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja 

neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; 

o a gazdálkodó szervezet számára a gazdasági tevékenységével 

összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és nem hasznosított 

vagy ártalmatlanított hulladéka tekintetében a közszolgáltatás kötelező 

igénybevételét. 
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- A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak 

végrehajtása érdekében hozott önkormányzati rendeleteiben – törvényben vagy 

kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben – illetékességi területére a 

más jogszabályokban előírtaknál szigorúbb hulladékgazdálkodási előírásokat is 

meghatározhat. 

- A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek 

tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési 

önkormányzatoknak, a megyei önkormányzatnak tájékoztatásul, valamint a 

felügyelőségnek véleményezésre megküldi. A felügyelőség szakmai véleményéről 

harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. 

- A települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó közszolgáltató 

feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett – az önkormányzati 

rendeletben előírt módon – a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő 

begyűjtése, elszállítása a települési hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési 

hulladék kezelése, kezelő létesítmény üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának 

biztosítása. 

- A települési önkormányzat, közigazgatási területén a közterületen 

elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a 

közszolgáltatás keretein belül gondoskodik. 

- A közterület szervezett, rendszeres tisztán tartása a települési 

önkormányzat közszolgáltatási feladata. 

- Az ingatlantulajdonos és a települési önkormányzat közterület tisztán 

tartási feladatait, valamint a közterületen megvalósuló állattartás részletes szabályait – 

a külön jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően – a települési 

önkormányzat rendeletben állapítja meg. 

- A megyei önkormányzat feladata a megye területén a hulladékok 

környezetkímélő kezelésének elősegítése. 

- A megyei önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása 

érdekében különösen a következőkről intézkedik: 

o a települési önkormányzatokkal együttműködve kidolgozza a 

megyei hulladékgazdálkodási tervet; 



58 
 

o a települési önkormányzatokkal együttműködve meghatározza a 

hulladék kezelésére, ártalmatlanítására alkalmas területeket a megye területén; 

o összegyűjti a települési önkormányzatok helyi 

hulladékgazdálkodási terveit, és javaslatot tesz azok összehangolására, továbbá 

a területi elv érvényesítésére; 

o együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában 

más megyei önkormányzatokkal; 

o elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését 

szolgáló közös telephelyek létesítését. 

 

Önkormányzatok finanszírozása – a kontextus 

Az önkormányzatok az elmúlt 

évtizedek alatt a kötelező feladataik ellátása 

mellett nagy számban vállaltak önként vállalt 

feladatot, mellyel a település lakosságának 

magasabb színvonalú ellátást kívántak 

nyújtani. 

Az elmúlt két évtized alatt 

folyamatosan alakult és módosult az állami 

költségvetés forrásszerkezete, és ezen belül az 

egyes jogcímeken az önkormányzatok 

számára juttatott támogatások aránya. 

A struktúraváltozás egyik jellemzője a 

központi költségvetésből származó források 

arányának erőteljes csökkenése. 1991-ben 

61,5%-ról 2010-re 41,3%-ra csökkent.  

Az átengedett bevételeknek a bevételeken belüli 12% arány 2004-2007-re átlagosan 

17,6 %-ra nőtt, azonban 2008-ban óriási zuhanás figyelhető meg. A csökkenés azonban csak 

látszólagos, mert ebben az évben nem különítették el a normatív alapon járó SZJA összegét a 

normatív hozzájárulásoktól. A személyi jövedelemadó az egyes önkormányzatok 

vonatkozásában nagyon erős jövedelemszóródást okozott. Az átengedés 40 %-os átengedés 
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viszonylagos stabilitást jelent, azonban a képződés helyén maradás aránya többször változott ( 

2005-ben még a 40% -ból 20 % maradt ténylegesen helyben,) napjainkban 5-10 % között van( 

1991-ben 100 % volt!). A növekedés irányába hatott a drasztikusan emelkedő gépjárműpark, 

valamint a gépjárműadó kezdetben 50%-os, majd 100%-os átengedése az önkormányzatok 

számára. Ennek a bevételi körnek a döntő hányadát kitevő SZJA átengedés az önkormányzati 

szabályozás egyik legvitatottabb tétele. Miközben helyben keletkező jövedelmeket juttat 

vissza, lényegében állami támogatásként viselkedik. A bevételi struktúrán belül szembetűnő 

az állami támogatás és a normatív hozzájárulás csökkenése 49 %-ról átlagosan 27 %-ra. E 

területen további probléma a finanszírozási jogcímek állandó változása, és a normatívák 

számának bővülése. Az aránycsökkenés fő okai részben az inflációtól elmozduló 

értékváltozás, részben az egyes hozzájárulások, támogatások központi forrásátrendezése a 

személyi jövedelemadó újraelosztási rendszerében.  

A normatív állami hozzájárulások azonos feltételek esetén azonos pénzeszközhöz 

juttatják az egyes önkormányzatokat, így ellentétes hatást fejtenek ki, mint a saját bevételek. 

A normatívan elosztott bevételek stabilizátor szerepet töltenek be, míg a saját bevételek 

differenciálnak. Az 1990-ben indult szabályozás elveinek felpuhulásaként egyre növekvő 

mértékben jelentek meg a rendszerben döntően ágazati érdektörekvések hatására a „kötött 

normatívák”, ahol a felhasználás tekintetében már meg van kötve az önkormányzat keze. 

Ugyancsak később kerültek a rendszerbe a központosított előirányzatok, melyek szintén kötött 

felhasználású pénzügyi források és jogcímhez kötötten működési és fejlesztési források 

fedezetéül szolgálnak. A költségvetési törvény ezek esetében az igénybevétel főbb feltételeit 

mondja ki, a részletes szabályozásra a kormányszerveknek ad felhatalmazást.  

A támogatási rendszerben – tekintettel az önkormányzatok eltérő körülményeire, 

illetve sajátos feladataira – a működőképesség fenntartása érdekében kiegészítő 

mechanizmusok működnek. Legismertebb ilyen 1991 óta létező és folyamatosan szigorodó 

feltételeket előíró kiegészítő támogatás az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került 

önkormányzatok támogatása. A jelenlegi támogatás kritikája, hogy az önkormányzatok 

harmada ÖNHIKI támogatásban részesül.  

A fejlesztési célú támogatások (cél-, és címzett támogatások) rendszere az utóbbi 

években átalakuláson megy keresztül, mert a beruházások jelentős részének támogatása 

elsősorban az Európai Unió támogatásainak igénybe vételével valósul meg. Az EU források 

lehívásakor társfinanszírozási források is szükségesek. A beruházások finanszírozása azonban 
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komoly problémát indukált az önkormányzatok egy részénél. Az önrész biztosítása és a 

pályázat beadása, elbírálása és a megvalósítás között eltelt hosszabb idő eredményezte 

költségváltozás, esetenként árfolyamveszteség, az ingatlanpiac stagnálása miatti 

ingatlanértékesítésből származó saját bevétel nehéz realizálhatósága miatt az önkormányzatok 

egy részénél komoly likviditási nehézségek léptek fel. A hitelek súlya 1990-ben 1 % volt, ez 

jelentősen elmaradt a fejlett országokban tapasztaltaktól. Ez az arány csak a választások előtt 

emelkedett 4-5% körüli mértékre. Az utóbbi években a magas arány már állandósult, sőt 2007 

után már a 6 %-ot is meghaladta. Az elmúlt évek a hitelek mellett a kötvénykibocsátás 

virágkorát eredményezte. Ennek a külső forrásnak akkor eredményes és hatékony a 

felhasználása, ha nem működési hiány finanszírozására, hanem beruházások, fejlesztések 

fedezeteként használja fel az önkormányzat, melynek legalább egy része jövedelmet termel, 

mely biztosítéka lehet a tőke és kamattörlesztésnek.   

E mellett a szabadon felhasználható és kötött felhasználású normatívák összege is 

magasabb arányban fedezte a kötelező feladatok ellátásának költségeit, azt ki kell egészítenie 

az önkormányzatnak egyéb forrásaiból. (Pl. kezdetben közoktatási feladatellátást magas 

arányban fedező közoktatási normatíva ma már az alapfokú oktatás területén a 

feladatellátáshoz szükséges költségek kb.40 %-át fedezi.) 

A bevételi struktúra változásának jellemzője a saját bevételek felértékelődése. A 

kezdeti alacsony szintről 2004-re már az összes bevételen belüli aránya elérte a 25%-ot. A 

növekedés legfontosabb eleme a helyi adóbevételek növekvő aránya, mert az önkormányzatok 

jelentős része kénytelen volt jellemzően több típusú helyi adót bevezetni a bevételek 

realizálása érdekében. Az egyes helyi adók bevezetése és a törvény adta kereteken belüli 

mértéken belüli meghatározása településenként eltérő. Jellemzően a kisebb lakosságszámú 

települések csak kis számban vezettek be helyi adót, és igyekeztek kímélni a lakosságot, így 

elsősorban a vállalkozásokat és az idegenforgalommal összefüggő adónemek bevezetésére 

került sor. Azonban az elmúlt években az önkormányzatok forráshiánya egyre több 

önkormányzatot kényszerített rá arra, hogy a településen élők közös teherviselését is kérje 

helyi adók formájában. A lehetőségekhez mérten igyekeztek nem az adómérték - maximumot 

meghatározni, azonban a válság elmélyülése miatt már nem volt elkerülhető a helyi adók 

kiterjedt megállapítása. Emellett az adóhatóságok adóbehajtási tevékenységének fokozódását 

lehet tapasztalni, mivel az adófizetési morál szinten tartása elengedhetetlen az önkormányzati 

bevételek realizálása érdekében. A változások szele valószínűleg elérte a helyi adórendszert 

is. Az esetleges bevételek központi elvonásának ellentételezésekért új helyi adónemek 
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bevezetése lehetőségének megteremtésével lehetséges. Bár ennek korlátot szabhat az 

adófizetők teherbírása. Az lenne az ideális állapot, ha egy-egy önkormányzat, minden 

önkormányzat szintjén az adókat sikerülne úgy beszabályozni, hogy a feladatarányos elosztási 

rendszerben kalkulált összegek, s a forrásszabályozás alapján realizálódó bevételek 

szinkronban legyenek egymással.  

A felhalmozási célú bevételek aránya a kezdeti alacsony, 4 %-os szintről az 1990-es 

évek második felére 15 % fölé nőtt, azonban az elmúlt évtizedben ismét erős visszaesés 

tapasztalható. 

Azoknál a településeknél, ahol a forrásszabályozás nem juttat annyi bevételt, amely 

fedezetet nyújtana erre az összegre azok az ÖNHIKI-s önkormányzatok. Ezeknek a 

különbséget forrásátcsoportosítás keretében kell megkapniuk. 

E konstrukcióban nem a többletbevétel elvonása, hanem átcsoportosítása - szolidaritás 

az önkormányzati körben - történik meg, nem kerül ki az önkormányzati körből, továbbra is 

önkormányzati feladatok ellátására szolgál fedezetül. Azt kell biztosítani, hogy a 

jövedelemtermelő képességből eredő különbségek egy elviselhető, előre meghatározott 

keretek között szóródjanak. A degresszivitás mértékének meghatározása döntésfüggő. 

Azt hiszem könnyű belátni, hogy további megalapozott, kellően kimunkált 

sajátosságok beépítése, szigorú, szakmai, elszámolási kötelezettség mellett sem idegen a 

rendszertől. 

Ilyen sajátosságok lehetnek: 

- egy kizárólag szakmai alapon működtetett felhalmozási célú 

támogatások rendszere, 

- fizetésképtelenné vált önkormányzatok eseti támogatása, felelősség 

megállapítása mellett, 

- a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 

előirányzatok, 

- kötött felhasználású normatívák, 

- az alapok, alapítványok keretében kezelhető szakmai sajátosságok, stb. 

A feladatoktól elmaradó források, az automatizmusok alultervezése következtében az 

önkormányzati bevételek GDP-arányos részesedése csökkent, illetve az önkormányzatok 

összesített forráshiánya eléri a több százmillió forintot. Célszerű megtartani a többcsatornás 
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finanszírozás rendszerét, ám a forrásstruktúra egyes elemeinek arányain változtatni kell. Az 

önkormányzati gazdálkodásban is alkalmazni lenne célszerű az üzemgazdasági szemléletet, és 

gazdálkodási elvként meghatározni a méretgazdaságossági elvárások érvényesítését. A 

közszolgáltatási rendszer díjmeghatározását a tényleges költségek elvére kell alapozni, s a 

szolgáltatási díjak esetleges emelkedésének következményeit egy rászorultsághoz igazodó 

támogatási rendszer kialakításával és működtetésével kell ellensúlyozni. A közszolgáltatási 

díjak költségei között az elhasználódott vagyon pótlási fedezetét is figyelembe kell venni. 

Az átláthatósággal és a komplexitással ellentétes hatásokat váltanak ki a hatályos 

adótörvények, amelyek egyfelől normál 

adókötelezettséggel terhelik az állami 

támogatásokat, másfelől korlátozzák az 

önkormányzatok adóvisszaigénylési jogát. Az 

önkormányzatok bővülő körét érinti az 

adóerőképesség számításának szigorodó 

gyakorlata, mely a norma feletti saját 

bevételek beszámításával „megcsapolja” a 

nagyobb önkormányzatok állami támogatását. 

Következmény lehet a teljesítmény 

visszatartása, illetve a költségvetési 

rendszeren kívüli megoldások keresése. Olyan 

szabályozást kell kialakítani, amely egyfelől 

tágabb lehetőséget ad az érdekeltségnek ( az 

átlagtól eltérő adóerőképesség mellett 

mérlegeli az átlagtól eltérő feladatokat is ), 

másfelől viszont átláthatóvá teszi a 

„visszatartott” állami támogatások önkormányzatok közötti újraelosztását.  

Az önkormányzatok egyre rosszabb helyzetére magyarázatul szolgálhatnak a központi 

újraelosztásban évről-évre bekövetkező változások, az önkormányzatok saját tartalékainak 

felélése, valamint a gazdálkodás és a közszolgáltatások terén történő ésszerű változások 

elmaradása. A finanszírozási rendszer legnagyobb hibája a jövedelemcentralizáció 

kiszámíthatatlansága, mely az önkormányzatok gazdálkodási önállóságát erősen korlátozták. 

A finanszírozási rendszer a forrásszabályozásról fokozatosan tér át a feladat-finanszírozásra, 

melyeket a normatívák folyamatos alakulása is követett. A forrásszabályozási rendszer  hibái 

 

Pixomar / FreeDigitalPhotos.net 
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mellett meg kell említeni pozitívumként, hogy a központi költségvetés igyekszik ösztönözni a 

lakossági és a non-profit szektor forrásainak bevonását az önkormányzati feladatrendszer 

ellátásába. A megosztott adóbevételek fajtái nem változtak, igaz a megosztás mértéke 

kiszámíthatatlan volt. Az SZJA megosztási arányában bekövetkezett pozitív elmozdulás sem 

fogható fel tényleges növekedésnek, hiszen gyakorlatilag kötött felhasználású támogatásként 

kell kezelni. A másik ok, hogy az SZJA-részesedés mértékének növelésével szinte azonos 

arányban csökkentették az állami hozzájárulások összegét. A normatívákon belül egyre kisebb 

arányt képviselnek az un. általános, népességszánhoz kötött normatívák, és egyre nagyobb 

hangsúlyt kaptak a teljesítménymutatókhoz kötött normatívák. Ezen normatívák döntő 

többségét az intézményt fenntartó, feladatot ellátó, ún. gesztor önkormányzat kapja. Az 

ágazati törvények hatására egyre több normatíva jelenik meg. A fentiekből kiderül, hogy az 

önkormányzati rendszer átfogó reformra szorul.  

Olyan szabályozást kellene kialakítani, amely normál körülmények között biztonságos 

működési feltételt jelent, és lehetővé teszi a több évet átfogó programok kidolgozását, a 

szabályozott keretek közötti kötelezettségvállalást, illetve a hosszú távú tervek ütemes 

megvalósítását.  

 

  



64 
 

A SZOLGÁLTATÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK FORRÁSAI 

 

Jelen fejezetben a feladatok ellátásának pénzügyi hátterével, az önkormányzatok 

bevételeivel foglalkozunk.  

 

Az önkormányzatok bevételei 

Magyarországon az önkormányzatok gazdálkodásának alapvető jogi szabályozása az 

Alkotmány rendelkezésein túl az önkormányzati törvény, az államháztartásról szóló törvény, 

és végrehajtási rendeletei, továbbá az önkormányzatok tárgyévi költségvetése. Ezen túl 

meghatározóak az önkormányzati vagyonra, a helyi adókra vonatkozó jogszabályok, de 

hatnak rá a nagy elosztó rendszereket (egészségügyi. szociális, közoktatás) szabályozó ágazati 

jogszabályok, a lakástörvény, a területfejlesztési törvény, valamint az adósságrendezésről 

szóló törvény is. Az önkormányzat viszonylag nagy önállósággal gazdálkodik, a jogszabályi 

korlátokon túl a gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a 

polgármester felel. 

Az államháztartási mérleghez az önkormányzatok bevételei bruttó módon 

kapcsolódnak. A saját bevételek alakulását tekinthetjük úgy, mint az önkormányzat és a helyi 

közösség (lakosság, vállalkozások) közötti kapcsolat mércéjét. A saját bevételek nagysága az 

önkormányzat döntésétől függ, azt az állam csak közvetett módon befolyásolja a normatív 

úton és a törvényi keretek kijelölése útján teheti meg. 

Magyarországon a hatályos jogi szabályozás, mindenekelőtt az önkormányzati törvény 

alapulvételével a helyi önkormányzatok bevételei alapvetően három csoportba sorolhatóak: 

saját bevételek; átengedett központi bevételek; állami hozzájárulások, támogatások. 

 

Az önkormányzati bevételeknek négy nagy csoportja létezik, saját bevételek, központi 

támogatások, átengedett adók, és a hitelfelvétel.  
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Saját bevételek 

A saját bevételek főbb típusai: 

• Helyi adók (Vagyoni típusú: építményadó, telekadó. 

Kommunális jellegű adó: magánszemélyek vagy vállalkozások kommunális 

adó, idegenforgalmi adó. 

Helyi iparűzési adó.) 

• Szabad 

pénzeszközlekötésből 

származó kamatbevétel 

• Bérleti díj, 

lízingdíj 

• Intézményi 

ellátási díjak 

• Feleslegessé 

vált tárgyi eszköz 

érétkesítése 

• Vállalkozási bevételek 

• Illetékek 

• Műemlékvédelmi és környezetvédelmi bírság meghatározott 

része 

• A volt tanácsi vállalatok eladásából befolyt összegek 50%-a 

 

Felhalmozási és tőke jellegű saját bevételek:  

o általános jogcímek 

 1) értékesített tárgyi eszközök immateriális javak 

értékesítéséből befolyt bevétel 

 2) befektetett pénzügyi eszközök értékesítési és egyéb 

bevétel, részesedés, értékpapír osztalék, hozambevétel  

o önkormányzati sajátos jogcímek 

 1) önkormányzati lakások értékesítése  

 2) önkormányzati lakótelkek értékesítése  

 3) privatizációból származó bevétel  

 

Keerati / FreeDigitalPhotos.net 
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 4) vadászati jog-értékesítési bevétel  

 5) egyéb vagyoni értékű jog értékesítése  

 6) egyéb önk. vagyon bérbeadásából, koncesszióból 

származó működési bevétel 

 

Központi támogatások 

A központi költségvetési támogatások mértékének meghatározásánál az alábbi elvek 

figyelembe vétele indokolt: normativitás elve, feladatarányosság elve, szolidaritás elve, 

területi kiegyenlítés elve és a társulásos feladatmegoldás ösztönzésének elve.  

- Normatív hozzájárulások - A normatíva azt mutatja meg, hogy a 

kötelező feladatokhoz kapcsolódóan a feladatmutató egységének éves 

teljesítéséhez mekkora pénzügyi forrást biztosít a központi költségvetés 

állami támogatásként. Folyó kiadásokat finanszíroz, de csak részben, 

tehát az önkormányzatoknak más forrásokkal ki kell azt egészíteni. A 

normatív állami támogatás – a feltételek megléte esetén – alanyi jogon, 

normatív módon, közvetlenül illeti meg az önkormányzatot, melynek 

felhasználásáról bármely kötelező vagy önként vállalt közfeladatra 

szabadon, korlátozásmentesen dönthet. Előre kiszámítható járandóság. 

Két módon illeti meg az önkormányzatokat: a,) településre jellemző 

mutatók alapján (pl.: népességszám); b,) valamely feladat ellátásához 

kapcsolódó, egy fő ellátott létszámhoz kötött (iskolai oktatásban 

részesülő tanulóra jutó központi hozzájárulás). 

- Színházi támogatás - A színháztámogatás hozzájárulást jelent a 

színházi épületek működtetéséhez, a művészeti tevékenység 

kiadásaihoz, valamint a bábszínházak művészeti kiadásaihoz.  Külön 

épületműködtetési hozzájárulás illeti meg azt az önkormányzatot, 

amely alkalmi vagy állandó társulattal rendelkezik. 

- Címzett és céltámogatások - Az állam által preferált, illetve a több 

települést is ellátó, nagy költségigényű beruházások megvalósítását 

segítik. A központi költségvetési támogatás saját és idegen forrásokkal 

egészül ki. A támogatott célokat az éves költségvetési törvény 

határozza meg és rangsorolja. Települési szilárdhulladék-lerakó építése, 
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életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása, kórházak, 

szakrendelők építése, szennyvíztisztító építése. A címzett és 

céltámogatásokban nem részesülő önkormányzatok igényeiket a 

későbbi években az akkori feltételek szerint újra benyújthatják. A 

gazdasági helyzettől függően az országgyűlés módosíthatja, fel is 

függesztheti a céltámogatások rendszerét. 

- Központosított előirányzatok - A központosított támogatások azokat 

a sajátos önkormányzati feladatok ellátását finanszírozzák, amelyekre 

más források nem állnak rendelkezésre. 

Néhány támogatási jogcím: kompok, révek felújítása, önkormányzati 

kincstárak támogatása, hozzájárulás a létszámcsökkentéssel járó 

kiadásokhoz, helyi közösségi közlekedés támogatása, stb. 

A támogatások részben alanyi jogon, nagyobb részben pályázati úton 

szerezhetik meg az önkormányzatok. Egyes fontos önkormányzati 

feladatokhoz kötődnek, és azért központosított, mert a tervezés 

időszakában az igénybevétel feltételei nem ismertek. Igénylés, 

elszámolás alapján illeti meg az önkormányzatokat, vagy pályázati úton 

nyerhető el. 

- Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő 

támogatása - Ezt a támogatási formát az önhibáján kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok, valamint a tartósan fizetésképtelen 

helyzetű önkormányzatok igényelhetik. A támogatást csak az az 

önkormányzat veheti igénybe, amely a saját források maximális 

feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések 

mellett sem képes a kötelező feladatait ellátni és hitel vagy kötvény 

kötelezettségeinek eleget tenni.  A tartósan fizetésképtelenné vált 

önkormányzatok az adósságrendezés ideje alatt vehetik igénybe a 

támogatást működési célra, pénzügyi gondnok díjára illetve magára a 

hitel törlesztésére.  

- Hivatásos tűzoltóságok támogatása - A támogatás a hivatásos 

önkormányzati tűzoltóságok fenntartásához és működtetéséhez, a tűz 

elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. 

évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez a következő 

normatívák alapján vehető igénybe. 
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- Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások - A 

termelő infrastrukturális feltételekben meglévő területi fejlettségi 

különbségek mérséklésére a társadalmi-gazdasági szempontból 

elmaradott, illetve jelentős munkanélküliséggel sújtott térségbe tartozó 

önkormányzatok beruházásaihoz nyújt támogatást.  Szintén a bevételi 

struktúra eleme, amelynek elnyerése szigorú feltételekhez van kötve. A 

támogatás feltételéről és mértékéről az Országgyűlés az állami 

költségvetési törvényben dönt. Elsődleges cél az önállóság, 

működőképesség fenntartása. Ilyen támogatás illeti meg az önhibáján 

kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatot. 

- Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatok ellátására - a 

kiegészítő hozzájárulás lehet pl. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 

(nyelvi előkészítő évfolyam esetén, szakmai gyakorlati képzés a 

szakképzési évfolyamokon), Sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók nevelése, oktatása (gyógypedagógiai nevelés, oktatás az 

óvodában és az iskolában, korai fejlesztés, gondozás, fejlesztő 

felkészítés), Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása,stb. 

- Cél jellegű decentralizált támogatás - Felhalmozási támogatásra és 

vis maior feladatok kezelésére tagozódik.  A felhalmozási támogatás 

célja, hogy a helyi ismeretek birtokában szülessen döntés a 

beruházásokról (jelentősége folyamatosan csökken). A vis maior 

támogatás azt hivatott biztosítani, hogy az önkormányzati tulajdont 

előre nem látható módon sújtott károkat részben vagy egészben fedezze 

(pl. árvízkárok, viharkárok esetén felhasználható támogatások). 

 

Átengedett központi adók 

- SZJA: Az önkormányzatok a tárgyévet megelőző második évben az 

illetékességi területen élő állandó lakosok által bevallott SZJA 

meghatározott százaléka illeti meg (40%). Ezt az arányt az éves 

költségvetési törvény rögzíti.  

- Belföldi gépjárműadó: A beszedett gépjárműadóból a vonatkozó 

törvény által megállapított alsó adótétellel számított összeg 100 %-a 

illeti meg az önkormányzatot. 
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- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni az 

önkormányzati adóhatóság által beszedett személyi jövedelemadó 100 

%-a. 

 

Az átengedett központi adók aránya évről-évre változó, tendenciájában inkább 

csökkenő. Az adóerő-képesség figyelembevételével történő finanszírozás bevezetésének 

közgazdasági indoka a helyi önkormányzatok közötti jövedelemkülönbségek mérséklése volt, 

hiszen a helyi adóztatás lehetőségével, kiszélesedésével jelentős különbségek lettek az 

önkormányzatok között. Legfőbb ok a helyi iparűzési adó lett. Az 1999-es költségvetési évtől 

kezdődően ezért új finanszírozási rendszert alakítottak ki, amely már nemcsak az SZJA, 

hanem az iparűzési adóbevételek nagyságát is figyelembe veszi az önkormányzatok részére 

biztosítandó költségvetési támogatás megállapítása során. Ezt a célt szolgálta az adóerő-

képesség fogalmának bevezetése, amely az önkormányzatok által elérhető átlagos értékkel 

számított iparűzési adóbevételt jelenti. 

 

Újabb csoportja az önkormányzati bevételeknek az úgynevezett átvett bevételek. A 

helyi önkormányzatok mind az államháztartáson belülről, mind kívülről átvehetnek működési 

és felhalmozási célú pénzeszközöket. Ezek között a legjelentősebb az Egészségbiztosítási 

Alaptól átvett pénz.  
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A forrásigény kielégítése a hitelpiacról
3
 

Az szolgáltatások finanszírozásában egyre jelentősebb szerepe van a hitelfelvételnek, 

és a hitelintézetekkel való kapcsolatnak. A hitelfelvétel a szolgáltatásnyújtáshoz 

elengedhetetlen infrastrukturális fejlesztések legfontosabb forrása, de fontos kapcsolat van a 

hitel és a már működő infrastruktúra, működő szolgáltatás között is, mégpedig a hitelek 

díjakból való visszafizetése által. A polgármesteri hivatal a képviselőtestület döntésének 

megfelelően jogosult hitelfelvételre, illetve kötvénykibocsátásra, ha a feladatok ellátásához 

idegen források bevonására is szükség van.  

Az önkormányzatnak a beruházások 

tervezésekor válaszolnia kell arra a kérdésre, 

hogy saját vagyonából finanszírozza azt, vagy 

hitelt vegyen fel erre a célra
4
. 

Mivel a hitelfelvétellel az 

önkormányzat több évre, esetleg évtizedre 

elkötelezi magát, az adóssá válás mellett és 

ellen szóló érvek újra és újra vita tárgyát 

képezik. A konzervatív pénzügyi politikát 

folytató önkormányzatok az adóssá válástól 

általában óvakodnak, ám vannak olyan 

szituációk, amikor a hitelfelvétel kedvezőbb 

megoldásnak bizonyul.  Általában 

elmondhatjuk, hogy a növekedő 

gazdaságokban a hitelfelvétel mellett szóló érvek erősebbek (Petersen [1999.]), aminek az 

egyik fő oka, hogy a beruházáshoz szükséges kiadások összege túl nagy ahhoz, hogy 

fedezhető legyen az adott pillanatban rendelkezésre álló saját forrásokból, valamint az adott 

gyakran beruházás előfinanszírozást igényel, azaz már akkor ki kell fizetni nagy részét, 

amikor az még nem hoz bevételt. Méltányosabb és közgazdaságilag is hatékonyabb, ha azok, 

                                                           
3 Jelen fejezet nagy része megjelent Stecné Barati Izabella (2003): A települési infrastruktúrafejlesztés 

finanszírozásának gyakorlata Magyarországon: Az önkormányzati beruházási hajlandóság előrejelzésének 

modellezése. Ph.D. tézismunkájában. Corvinus Egyetem. Budapest.  

 

4
 Vannak olyan államok, ahol az önkormányzatoknak a törvények tiltják, hogy hitelt vegyenek fel. 

Ezekben az államokban a központi kormányzat veszi fel a hitelt, és továbbítja azt önkormányzati szintre. 

Salvatore Vuono/FreeDigitalPhotos.net 
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akik a tőkét használják, hozzájárulnak a költségeihez is. Egy nagyberuházást több generáció is 

használhat, viszont „zsebből finanszírozással” a költségeket csak azokkal fizettetik meg, akik 

akkor adót fizettek, amikor a beruházás elkészült. A generációk közötti méltányosság 

problémája együtt jelentkezik a "hullámzó kiadások" fedezésének technikai problémájával, 

így célszerű azt az alternatívát alkalmazni, amely mindkettőt megoldja. Ez a hitelfelvétel. 

A jövőbeli infláció is csökkenti a hitel költségeit. Amennyiben ma hitelt veszünk fel 

előre meghatározott feltételek mellett, a később bekövetkező, illetve emelkedő infláció 

relatíve olcsóbbá teszi a kamatok és a tőke visszafizetését. Természetesen ennek az 

ellenkezője is előfordulhat, csökkenő infláció esetén a hitelfelvevő jár rosszabbul.  

 

3. ábra Egy lakosra jutó önkormányzati adósság településtípusonként 

Forrás: Dr. Vigvári András: Pénzügyi kockázatok az önkormányzati rendszerben. Állami 

Számvevőszék Kutatóintézete. Tanulmány. 2009. pp.21. 

 

A hitelek fedezet és kibocsátó szerint csoportosított legfőbb kategóriái 
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Az alább bemutatott konstrukciók jól alkalmazhatóak helyi infrastrukturális 

beruházások finanszírozásakor és megfelelő kapcsolatot is teremtenek az infrastruktúra 

mindenkori használói és annak kezdeti finanszírozása között. 

 

Általános bevételek terhére kibocsátott kötvény 

 

Az általános bevételek terhére kibocsátott kötvény (GO bond) kibocsátója az 

önkormányzat. 

Ennek a kötvénynek a fedezete leggyakrabban az önkormányzat általános bevétele 

(adókapacitása), általában a helyi, értékalapú ingatlanadó, de a központi források 

terhére is lehet kötvényt kibocsátani. Ez természetesen akkor alkalmazható, ha az 

önkormányzatnak vannak bevételei, vagy a központi források kiszámíthatóak. 

A fejlett államok gyakorlatában léteznek olyan speciális feladat ellátására létrejött 

önkormányzati körzetek, amelyek, mivel adókivetési joggal rendelkeznek, különböző 

fajtájú általános fedezetű kötvényt bocsátanak ki
5
. Az elgondolás lényege, hogy az 

önkormányzatok, „társulás”-ai is adót vetnek ki, amelyből azokat a fejlesztéseket 

finanszírozzák, amelyek nemcsak egy település lakosait szolgálják ki, hanem a teljes 

körzetet (persze nem kizárólag önkéntes társulásról van szó). A beruházás 

megvalósítását a közösen kibocsátott kötvényekből finanszírozzák, amelyek fedezete a 

közös adóbevétel. Mivel Magyarországon ez a szint nem vethet ki adót, legalábbis 

sokan vitatják, a díjbevétel lehetne a kötvény fedezete, vagy az önkormányzatok által 

felajánlott, erre a célra átengedett más bevétel is. 

Hozzátartozik az általános bevételi kötvény koncepciójához, hogy nemfizetés esetében 

az adóst a hitelező adószintjének növelésére kötelezheti. Ennek azonban sok országban 

akadálya, hogy a helyi adó maximális szintjét törvény szabja meg. Ilyen esetekben az 

általános bevételi kötvény koncepciója korlátozottan alkalmazható, illetve egyéb 

garanciákkal való kiegészítést igényel. (Peterson [1998]. pp 20.) 

 

                                                           
5
 Erre példa az USA-beli „Special Purpose District”. 
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Bevételi kötvények  

A bevételi kötvények (Revenue bond) kibocsátója az önkormányzat vagy az 

önkormányzat egy projektje, visszafizetésének biztosítéka annak a beruházásnak a 

hozama, amelyet vele finanszíroztak (vízmű-, csatorna-, híd-, autópálya-, stb.), vagy 

valamely speciális adó. 

Előnye a bevételi kötvények alkalmazásának, hogy összhangot teremt a finanszírozás 

költségei és a bevételek áramlása között, illetve amennyiben egy szolgáltatás ára túl 

magasan volt meghatározva, akkor ez az extra bevétel – ami a fogyasztóknak extra 

teher – azonnal egyértelművé válik, amit korrigálni lehet. 

Sok előnye mellett a bevételi kötvényeknek azonban néhány negatív vonása is van, 

amelyeket elméleti közgazdasági érvekkel is alátámasztunk, hiszen ha egy kötvény 

visszafizetésének fedezetét a kötvényből finanszírozott beruházás jövedelmére 

korlátozzuk, egyben megakadályozzuk a termelt javak újraelosztását, mivel az így 

megtermelt jövedelmet a keletkezése helyén tartjuk. Ha az adott önkormányzat 

régebben bocsátott ki általános bevételek által fedezett kötvényt, akkor amennyiben a 

beruházás által termelt jövedelmet kivonjuk a hitel fedezetei közül, akkor ez a régebbi 

hitel kockázatosabbá válik. 

 

Double-barreled kötvények 

A double-barreled (duplán biztosított) kötvények a fenti kettő ötvözetei, elsősorban 

egy meghatározott forrásból származó bevétel a biztosítékuk, illetve ha ez nem 

elegendő, akkor a kibocsátó egyéb, általános bevételei.
6
  

 

Projektfinanszírozás 

Projektfinanszírozásról beszélünk, amikor a projekt bevétele és eszközei képezik a 

hitel fedezetét. A kötvény kibocsátója az önkormányzat vagy maga a projekt. 

A bevételi kötvénynek és a projektfinanszírozásnak az az előnye, hogy a kis 

önkormányzatok is vehetnek fel ilyen szerkezetű hosszú lejáratú hiteleket, illetve 

                                                           
6
 Kanadában, mivel nemfizetés esetén a károsultnak jogában áll az önkormányzatot a helyi adók emelésére 

kötelezni, minden kötvény gyakorlatilag ebbe a „Kettős fedezetű kötvények” kategóriába tartozik (illetve 
kritikus helyzetben ezzé alakul). 
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bocsáthatnak ki kötvényeket, mivel a projekt kockázata nem egyértelműen azonos az 

önkormányzat kockázatával, illetve hitelképességével. (Kivétel, ha az adott 

jogrendszer a projekt nemfizetése esetében az önkormányzatra hárítja a felelősséget, 

mint például Kanadában).  

 

Beruházások finanszírozása rövid (egy évnél rövidebb) lejáratú hitelekkel 

 

Míg a hosszú lejáratú hitelekkel beruházásokat finanszíroznak, addig a rövid lejáratú 

hitelek általában a működés finanszírozására, illetve a bevételek és kiadások 

felmerülése közötti idő átmeneti finanszírozására fordíthatóak. 

Az önkormányzatnak azonban más lehetőségei is vannak a rövid távú hitelek 

alkalmazásával, ha képes megfelelően kalkulálni jövőbeli kiadásait, bevételeit, 

felvehet például több év sorozatában rövid (egy éves) lejáratú hiteleket, amelyek 

együttesen hosszú lejáratú hitelként is felfoghatóak. Ebben az esetben az 

önkormányzat előre, minden egyes évre megtervezi a nagyberuházáshoz kapcsolódó 

éves kiadásait, bevételeit, és ezeknek megfelelő értékben bocsát ki az adott évben 

értékpapírokat (ezekből finanszírozza a korábbi visszafizetéseket, illetve a beruházás 

folytatását). 

Rövid távú hitelek sorozata esetében számolni kell a refinanszírozási kockázattal. Ez 

azt jelenti, hogy mivel az önkormányzat minden évben új hitelt vesz fel (kötvényt 

bocsát ki), a piac kedvezőtlen alakulása esetén csak magasabb kamatú hitelhez juthat. 

Természetesen ennek a fordítottja is igaz lehet, amikor egyre kedvezőbb feltételű 

hitelek felvételével tudja befejezni a beruházást. 

Fontos kérdés, hogy kik azok, akik az önkormányzatok számára hitelt adnak, illetve 

megvásárolják a kötvényeket. Az önkormányzatoknak ezzel tisztában kell lenniük, 

mert a tárgyalás során a legkedvezőbb feltételeket akkor érhetik el, ha a partner 

elvárásait ismerik, és ezeknek az igényeknek megfelelően alakítják 

kötvénykonstrukcióikat. 

Az alábbi felsorolás tartalmazza azon hitelezők körét, akik (más országok mintájához 

hasonlóan) a magyar beruházások lehetséges hitelnyújtói, illetve a kötvények vásárlói 

most, vagy azzá válhatnak a jövőben. 
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A FINANSZÍROZÁSBAN VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSAIK 

 

A önkormányzati törvény megújítását tartalmazó jogszabálytervezet szerint 

feladatalapúvá válna az önkormányzatok finanszírozása, a kapott normatívákat az adott 

önkormányzati kötelező feladat ellátására kell fordítani. A törvényben meghatározott 

feladatokra a központi költségvetésnek biztosítani kell a forrásokat, ezek a költségvetési év 

során a tovább már nem 

csökkenthetőek. 

A Belügyminisztérium által 

készített tervezet leszögezi azt is, 

hogy a helyi önkormányzat nem 

vállalkozhat további feladat 

ellátására, fejlesztésre, beruházásra, 

amíg a kötelező feladatainak 

finanszírozását nem biztosította. A 

jelenlegi normatív támogatás megszűnése mellett felülvizsgálnák a személyi jövedelemadó-

elosztást és a helyi adók rendszerét. 

Megmaradna a helyi iparűzési adó, azzal, hogy a meghatározott mértéket meghaladó 

iparűzési adót beszedő önkormányzatoknak kötelezően hozzá kellene járulniuk a megyén 

belüli területfejlesztési célok megvalósításához. A javaslatban szerepel az is, hogy az 

iparűzési adó önkormányzati hatáskörben maradna, de nem teljes mértékben lenne szabadon 

felhasználható. 

Az önkormányzatokat új helyi adók bevezetésére ösztönöznék. Az állam törvényben 

határozná meg, hogy mely feladatokhoz biztosít támogatást, átengedett bevételt, és melyekhez 

írja elő, hogy az kizárólag a saját bevételből, vagyonból és más fedezetből biztosítandó. 

A koncepció felveti annak a lehetőségét, hogy fejlesztést, beruházást az önkormányzat 

csak akkor határozhatna el, ha biztosítani tudja a fejlesztéssel létrehozott beruházás 

fenntartását, illetve a megvalósítás meghatározott idejű megtérülését. A törvény-előkészítés 

során döntés születik arról, hogy a saját bevételekből milyen feladatokat és kiadásokat 

finanszírozhatna az önkormányzat. A tervezet két variációt taglal: az egyik szerint az önként 

vállalt feladatok forrása csak saját bevétel lenne, a költségvetési támogatás csak kötelező 

 zirconicusso / FreeDigitalPhotos.net 
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feladatok ellátására szolgálna; a másik szerint az önként vállalt feladatokat elsősorban a saját 

bevétel terhére lehetne finanszírozni, de egyes, az állam által prioritásként kezelt feladatokhoz 

meghatározott mértékben költségvetési támogatás is járulhat. Várhatóan döntés születik arról 

is, hogy az önkormányzati feladat állami szintre emelése esetén hogyan változzon a tulajdon. 

A dokumentum szól az önkormányzati és állami feladatmegosztás új szabályairól is, 

eszerint az önkormányzatok csupán azokat a feladatokat látnák el, melyek a lakosság széles 

körének közszükségleteit elégítik ki. Ennek megfelelően a pedagógusok bérét az állami 

szervek finanszíroznák, az önkormányzat pedig az oktatási épületek fenntartását végezné. 

Kizárólagosan állami feladat lenne a fekvőbeteg-ellátás, az egészségügyi alap- és járóbeteg-

ellátás az önkormányzat feladata, továbbá az államigazgatási hatósági ügyek döntő többségét 

az állami szervekhez telepítenék. A pénzbeli szociális ellátás esetében az állam közvetlenül a 

jogosult számlájára utalná az összeget, az önkormányzat a jogosultak körét határozhatná meg, 

a természetbeli ellátás viszont megmaradna önkormányzati feladat.  Az új rendszerben csak 

azok a helyi közügyek maradnak az önkormányzatoknál, melyek kizárólag helyben oldhatóak 

meg gazdaságosan, melyek ellátása biztonsággal finanszírozható,Ilyen feladatok a 

településüzemeltetés (közvilágítás, köztemető, közutak, parkolás, közparkok fenntartása, stb.), 

településrendezés (közterek-, parkok-, utak elnevezése - kialakítása, övezeti besorolások 

meghatározása, stb.), településfejlesztés, helyi adó ügyek - helyi gazdaságszervezés, helyi 

szociális ügyek - közfoglalkoztatás, helyi sport és kulturális ügyek. A tervezet szerint kiemelt 

önálló, kötelezően ellátandó önkormányzati feladat lenne a közfoglalkoztatás megszervezése. 

A koncepció foglalkozik az önkormányzatok adósságrendezésével is, melynek kapcsán 

kiemeli a helyi önkormányzatok adósságállománya a hitelfelvétellel és kötvény-

kibocsátásokkal együtt 2011-re összesen 1.383,498 milliárd Ft-ot érte el, ami a teljes állami 

adósság 5 százaléka. Az új önkormányzati törvényben kerülnek lefektetésre az adósságkezelés 

általános szabályai, az önkormányzatok likviditását segítő szabályrendszer, és egy új 

adósságkezelési törvény. Az önkormányzati törvény rögzítené az önkormányzatok 

gazdálkodására vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket, felelősségi köröket, 

felelősök megnevezését, valamint az önkormányzati működési, fejlesztési célú hitelfelvétel, 

kötvénykibocsátás korlátozásának szabályait. Várhatóan szigorodnak a polgármesterre, 

képviselő-testületre vonatkozó felelősségi szabályok, a gazdálkodásra vonatkozó 

törvénysértések szankciójaként, például az adósságrendezési eljáráshoz vezető adósság 

keletkeztetésének (döntés meghozatala) időpontjában hivatalban lévő polgármester, 

képviselő-testületi tag nem indulhat a következő két általános helyhatósági választáson.  
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A jelenlegi adóssághelyzet megismétlődésének elkerülésére ki kell mondani a 

veszteséges gazdálkodással kapcsolatos felelősséget.    Kétszakaszos lenne az 

adósságrendezés: az elsőben még külső segítséggel visszafordítható a probléma. Ha ez nem 

vezet eredményre, következne a második, a tényleges adósságrendezési szakasz. Utóbbiban 

már a polgármester és a képviselő-testület nem láthatná el feladatait, helyettük egy 

felszámolóhoz hasonló jogkörrel rendelkező személy, egy "önkormányzati biztos" látná el 

azokat. A tervek között szerepel az is, hogy az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) aktív 

szerepet vállalna az önkormányzati adósságállomány-kezelés rendezésében.  
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A MAGÁNSZFÉRA ÉS KÖZSZFÉRA KAPCSOLATA 

 

A szolgáltatások ellátása során a közszféra és a magánszféra sokszor egymással 

szorosan együttműködve dolgozik.  

A két szféra egymáshoz való viszonyának elemzésekor tisztán kell látnunk, hogy a 

közszféra (a közigazgatás, az államigazgatás) a társadalmi koordináció vezénylésére 

szakosodott, így alapvető befolyása van a társadalom politikai-gazdasági működésének 

eredményességére, az ország versenyképességére. Együttműködésük elemzése során a 

következő négy, koordinációs mechanizmust vesszük alapul: a bürokratikus, az etikai és az 

agresszív koordináció (Kornai, 1983).  

A piaci koordináció horizontális kapcsolatokra, egyenrangú szereplők 

megállapodására épül, ahol a szabályozás szerepét a felek kölcsönös konszenzusán (alkuján) 

alapuló piaci ár tölti be, alanyai a vevők és az eladók. Az eladók saját (specializált) 

tevékenységük eredményét a kialakult piaci ár megfizetése esetén bocsátják a vevők 

rendelkezésére.  

A bürokratikus (szervezeti) koordináció esetén a tevékenységcsere a bürokratikus 

hierarchiában magasabban elhelyezkedő aktor (a koordinátor) utasítására megy végbe. A felek 

között alá-fölé rendeltségi viszony van, a szabályozás eszköze az utasítás.  

Az etikai koordináció során egyenrangú felek önkéntes együttműködése történik: a 

kapcsolatok itt ritkán monetizáltak, a koordináció bizonyos (kölcsönösen elfogadhatónak 

tartott) értékek, társadalmi normák alapján létrejött tevékenységcserére irányul.  

Az agresszív koordináció az alá-fölérendeltségi kapcsolatokban, erőfölény alapján 

megy végbe: az történik, amit az erősebb fél akar. Alkalmazására (amelyet jogi háttér nem 

legitimál) általában akkor kerül sor, ha az előzőekben említett négy mechanizmus egyike sem 

működik, azaz, az agresszív mechanizmus a koordinációs vákuum betöltésére irányul. 

 

A közszféra szerepe az együttműködésekben 

A közszféra szerepe az együttműködésben sokféle lehet:  

- egyfelől szabályoz, jogi kereteket alkot (maga számára és a 

magánszféra számára is); 
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- különböző közszolgáltatásokat nyújt; 

- a rászorultaknak érdekvédelmet nyújt. 

 

A szocializmus időszakában egyértelműen a bürokratikus koordináció állt a 

középpontban. A központi hatalom mindent-tudására és a centralizált döntéshozatalra épülő 

rendszerben paternalista államgépezet működött, amely meghatározó erővel befolyásolta a 

társadalom és a gazdaság szinte minden szegletét. A piaci koordináció elemei gyakorlatilag 

nem érvényesültek. A karitatív szervezetek, egyházak, civil szerveződések háttérbe szorultak, 

vagy egyenesen tiltva voltak. A kooperatív koordináció gyakorlatilag nem létezett, hiszen az 

állami paternalizmusnak „nem volt szüksége” együttműködő partnerekre. Ebben a 

rendszerben az egész társadalom közszféra volt. Nem volt különbség magánszféra és 

közszféra között, mert csak „közszféra” létezett és létezhetett. A rendszerváltáskor a piaci 

koordináció gyorsan szerephez jutott. Kialakult a magánszféra, amely a közszférához képest 

más elveket követett, kialakult a parlamenti demokrácia és a piacgazdaság. A 

közszolgáltatások színvonala jelentősen átalakult: megszűnt az egységes alap és középfokú 

iskolarendszer, átalakult a felsőoktatás, javult a közúti úthálózat, romlásnak indult (vagy nem 

fejlődött) a vasúti közlekedés, elmaradtak a reformok az egészségügyben, illetve a 

nyugdíjrendszerben. Kialakult az a szemlélet, hogy ami a magánszférában működik az „jó”, 

ami a közszférában az „nem jó”. Az utóbbi időszakban - legalábbis ami a köz- és magánszféra 

együttműködését illeti – jelentősen erősödött a kooperatív koordináció (pl. a PPP projektek 

esetében). Ez olyannyira is igaz, hogy nemcsak a nemzetállamok szintjén lehetünk ennek 

tanúi, hanem globális szinten is, azaz kialakult a globalizmus, a világkoordináció. 

Megjelentek a civil szféra (etikai koordináció) intézményei is, amelyek egyszerre 

elégedetlenek az állami és a multinacionális szervezetekkel, azaz a klasszikus bürokratikus és 

a piaci koordinációs mechanizmusok letéteményeseivel. A globalizáció hatására főként a 

magánszférában mélyült az integráció (például a termelésben már nem mindig tudni, hogy mit 

és hol gyártanak), erősödött a technológiai fejlettség. A magánszféra ilyen átalakulása 

megkívánta és megkívánja a közszféra átalakulását is, ettől kezdve ugyanis már nem lehet 

ugyanolyan eszközökkel „kormányozni”, vagy éppen „jogot alkotni”, mint korábban, azok az 

országok, ahol a közszféra nem képes lemondani a hatalom korábbi gyakorlásáról, 

szükségszerűen lemarad. Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás, tekinthető a 

rendszerváltás óta a magyar társadalmat és gazdaságot befolyásoló legfőbb tényezőnek.  
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Az 1970-1980-as években – elsősorban az angolszász országokban, de mindenütt, ahol 

jelentős szerepet játszott – megindult a jóléti állam leépítése, a közfunkciók kiszervezése, a 

magántőke behatolása a közszférába (lásd PPP programok és más formák). A közkiadásokkal 

való hatékony gazdálkodás követelménye is egyfelől mind fokozottabban a középpontba 

került, másfelől megkerülhetetlen volt, hogy a technikai–technológiai fejlődés eredményeit, 

mindenekelőtt az információs technika vívmányait a közszférában is hasznosítsák a 

közszolgáltatások javítása érdekében. 

A közszférának megvan az a feladata és felelőssége, hogy a rábízott közpénzeket és 

forrásokat minél hatásosabban hasznosítsa, a felhasználás hatékonyságát rendszeresen javítsa, 

s ezzel elérje, hogy egységnyi közpénzből nagyobb, több, jobb minőségű közszolgáltatást 

teljesítsen. Ebből a szempontból a példakép – de nem kizárólagosan – a magánszféra, a piaci 

koordináció, amely minden esetben és helyzetben az erőforrás-felhasználás profitcentrikus 

racionalizálását tekinti elsődlegesnek. A közszféra lényegéből adódik, hogy ezt a célt soha, 

semmilyen körülmények között nem abszolutizálhatja, hiszen a társadalmi hasznosság 

maximalizálására kell törekednie. 

 

Közfeladatok kiszervezése 

Foglaljuk röviden össze, hogy a közfeladatok kiszervezésének (outsourcing) milyen 

főbb fajtái ismeretesek: 

1. Az egyszerű szolgáltatási szerződések esetében az állam meghatározott 

(rész)szolgáltatás nyújtására versenyeztetés (közbeszerzési eljárás) alapján szerződik a 

magánszférabeli szereplővel. Általában ezek a szerződések rendszerint rövid távúak (néhány 

hónaptól néhány évig terjednek).  

2. Az üzemeltetési szerződések esetében az eszközök működtetésének felelőssége 

a magánszférához kerül, ezért a magántársaságot jobban ösztönzi technológiai innovációra és 

költséghatékony megoldások alkalmazására, mint a szolgáltatási szerződések esetében. Az 

üzemeltetési szerződések szintén rövid távúak, de a szolgáltatási szerződések futamidejénél 

általában hosszabb tartamúak. Itt már nagyobb a magántársaság felelőssége a létesítmény 

működtetéséért, mint a szolgáltatási szerződések esetében, de a beruházási döntések továbbra 

is az állami szféra hatáskörébe tartoznak.  
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3. Lízingszerződések esetén a magáncég felelősséget vállal a köztulajdonban álló 

eszköz működtetéséért és karbantartásáért. A lízingdíjjal megveszi a jogot a működtetésből 

eredő hasznokra, ezáltal a működtetés keresleti kockázatának nagy része őt terheli, mivel 

meghatározott szolgáltatási színvonal mellett költségei befolyásolják a profitot. Ebben a 

típusban a magánszférabeli szereplőt már terhelhetik bizonyos felújítási feladatok, a működési 

hatékonyság, illetve a profitszint javítása érdekében tőkeberuházásokat eszközölhet. A 

lízingszerződések általában 5–15 éves futamidejűek. 

4.  PPP szerződések 

4.1. BOT (Build-Operate-Transfer) 

Az állam a tervezés, építés, üzemeltetés funkcióit összekapcsolja, és egy projektként 

kezelve bízza a magánszférára. Lényeges, hogy a BOT-modellek esetében a magánszféra nem 

vállal finanszírozási kockázatokat, a pénzügyi forrásokat teljes egészében az állam biztosítja. 

A BOT-szerződések általában 20 éven túli futamidejűek.  

4.2.  DBFO (Design-Build-Finance-Operate) 

A DBFO konstrukció esetében a magánszféra nemcsak az infrastruktúra tervezését, 

kivitelezését és működtetését vállalja, hanem a projekt finanszírozását is ő biztosítja. A 

magántársaság megvalósítja a projektet, és jogot kap a létesítmény használatához kapcsolódó 

díjszedésre is. A megállapodások általában 25–30 éves futamidejű szerződések keretében 

valósulnak meg. 

4.3.  Koncessziós szerződés 

Ebben az esetben az eszközök tulajdonjoga kötelezően az államnál marad. A 

koncesszióba adható tevékenységek ugyanis az állami törzsvagyon részét képezik, körüket 

törvény szabályozza. Koncesszió esetén a magántársaság megvalósítja a projektet, és jogot 

kap a létesítmény használatához kapcsolódó díjszedésre is. 

 

A Public Private Partnership 

Az alábbiakban foglaljuk össze a „Public Private Partnership”-re (a továbbiakban: 

PPP) vonatkozó főbb ismereteket: 

A PPP a köz- és magánszféra olyan tartalmú együttműködése, amely során az adott 

közfeladathoz kapcsolódó feladatokat a közszektorbeli szereplő komplexebb módon bízza a 
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magánszektorra. A feladatok igen sokrétűek lehetnek: gyakorlatilag a közfeladat ellátásának 

megtervezésétől, az építésen át egészen a feladat finanszírozásáig, illetve magának a 

feladatnak az ellátásáig. A PPP együttműködések éppen ezért hosszú együttműködést 

feltételeznek a köz-, és magánszektor között, jellemző a 20–30 éves időtáv. A feladat ellátása 

során a magánszféra nemcsak a szükséges infrastruktúra létrehozásában vesz részt, hanem a 

közszolgáltatás nyújtásának felelősségét is „átvállalja”.  

 

Jellemző, hogy a hagyományos modellben az állam elkülönülten kezeli a 

közszolgáltatáshoz kötődő részfeladatokat, azaz a közszolgáltatás infrastruktúrájának 

megépítését és üzemeltetését. Az építési feladatokat az állam hagyományosan a 

magánszférától rendeli meg (jellemzően közbeszerzési eljárás alapján), a létesítmény állami 

tulajdonba kerül, az építési költségeket az állam finanszírozza (sok esetben pályázati 

forrásból, vagy hitelfelvétel útján). A hagyományos modellben a közfeladat ellátása elkülönül 

az építési szakasztól, általában az állam saját szervezetrendszere útján látja el a közfeladatot, 

vagy az is jellemző, hogy különböző időtávú szerződések alapján a feladatokat „kiszervezi” és 

a magánszférával végezteti el.  

 

A PPP-modell esetében a közszférabeli szereplő a közszolgáltatás hosszú távú 

ellátását rendeli meg a magánszférától. Ebben a modellben a magánszféra felelőssége az 

infrastruktúra tervezése, megépítése, működtetése, valamint (legalább részben) a projekt 

finanszírozása, míg az állam (és/vagy a szolgáltatások tényleges igénybe vevője) szolgáltatási 

díjat fizet. Nagyon lényeges tehát, hogy az állam minél pontosabban definiálja az adott 

feladatot, pontosan határozza meg a szolgáltatás minőségi paramétereit. A PPP-modell 

esetében az állam mint megrendelő lép fel és az elvárt outputokat határozza meg, azaz azt, 

hogy milyen szolgáltatást, milyen minőségben és mennyi ideig kíván igénybe venni. A közcél 

a PPP esetében a magánszféra tevékeny közreműködése révén valósul meg. A magán-

szférabeli szerződő fél a projekt megvalósítására általában projekttársaságot alapít. A pro-

jekttársaság alapítói nyújtják a társaság saját tőkéjét, külső finanszírozási forrásokért a pénz- 

és tőkepiaci intézményekhez (pénzintézetekhez) fordulnak. A PPP-projektek lehetőséget 

adnak arra, hogy az állam – a szolgáltatás igénybevételéért feltételes kötelezettséget vállalva – 

a tulajdonjoggal járó kockázatot a magánszektor kezébe adja át. 

 



83 
 

A PPP projektek esetében az állam csak az infrastruktúra üzemeltetési időszakában, a 

nyújtott szolgáltatásért fizet, ellentétben a hagyományos modellel, amikor az állam fizetési 

kötelezettsége rendszerint már az építkezés időszakában is fennáll. PPP-projektekre tehát 

jellemző, hogy az állam jól tervezhető módon – több évre elosztva - fizesse meg a 

szolgáltatási díjat. Továbbá az építéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó esetlegesen felmerülő 

többletkiadások kockázatát sem az állam, hanem a magántársaság viseli. A PPP-struktúrák 

esetében általában nő a nyújtott közszolgáltatások hatékonysága (innovatív, hatékony 

technológiák és eljárások). A PPP beruházás keretében az állam feltételes 

kötelezettségvállalást tesz, amely csak abban az esetben kötelezi pénzügyi teljesítésre, ha a 

beruházás révén nyújtott szolgáltatás a pályázati kiírásban, illetve a szolgáltatóval kötött 

szerződésben foglalt feltételek szerint kerül biztosításra.  

 

Az alábbi ábra segítségével összehasonlítjuk a hagyományos és a PPP modellt:
7
 

4. ábra. A hagyományos és a PPP modell  összehasonlítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 A magánszféra közreműködési formái az állami feladatok ellátásában (Dr. Kovács Árpád, az Állami 

Számvevőszék elnöke) Előadás, Magyar Jogász Egylet: 5. Európai Jogászfórum (III. Közjogi 

szekciójában),2009. 

HAGYOMÁNYOS MODELL 

Elkülönül egymástól a közszolgáltatás 

infrastruktúrájának megépítése és 

üzemeltetése. 

 

 

Az állam a beruházás költségeit 

legkésőbb a létesítmény átvételéig 

megtéríti a magángazdasági 

szereplőnek. 

 

 

A magánszféra csak a közszolgáltatás 

egyes részfeladataihoz kötődő, 

korlátozott felelősséget visel. 

PPP- MODELL 

Az infrastruktúra üzemeltetésének 

fázisa nem különül el az építési 

fázistól: az állam magának a 

közszolgáltatásnak a biztosítását 

rendeli meg a magánszférától. 

 

Az állam csak az infrastruktúra 

üzemeltetési szakaszában, a nyújtott 

szolgáltatásokért fizet. 

 

A projekt egyes szakaszait 

integráltan kezelik, a magánszféra 

felelőssége és kockázatai növekvő 

mértékűek. 
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A következő táblázatban összehasonlítjuk a PPP modellt, a koncessziós szerződéssel 

és a privatizációval. 

2. táblázat. A PPP modell, a koncessziós szerződés és a privatizációs modell összehasonlítása 

PPP Koncesszió Privatizáció 

- Az állam adott 

közszolgáltatás 

biztosítását rendeli meg a 

magánszférától, az ehhez 

kapcsolódó infrastruktúra 

megépítése és 

üzemeltetése nem különül 

el egymástól; 

- Hosszú távú 

szerződés; 

- A projekt egyes 

részfeladatainak integrált 

kezelése, a magánszféra 

széles körű felelőssége és 

kockázatvállalása mellett; 

- Az állam nem a 

beruházás költségeit téríti 

meg, hanem az 

üzemeltetési időszakban, 

a nyújtott 

szolgáltatásokért fizet. 

- Az állam a kizárólagos 

állami vagy önkormányzati 

tulajdonban lévő, állami vagy 

önkormányzati törzsvagyon 

részét képező vagyontárgy 

használatával járó tevékenység 

gyakorlásának jogát engedi át; 

- Hosszú távú, visszterhes 

szerződés; 

- Részleges piaci 

monopólium biztosítása a 

tevékenység gyakorlására; 

- Az érintett vagyontárgy 

kötelezően az állam vagy 

önkormányzat tulajdonában 

marad. 

- Az állami 

tulajdonban lévő 

vagyontárgyak teljes vagy 

részleges magánkézbe 

adása; 

- Az eszköz 

tulajdonjoga is a 

magántársaságé lesz; 

- Az államnak a 

továbbiakban nincs 

hatásköre az eszközzel 

kapcsolatban. 

Forrás: Dr. Kovács Árpád előadása: A magánszféra közreműködési formái az állami feladatok 

ellátásában. Magyar Jogász Egylet: 5. Európai Jogászfórum (III. Közjogi szekciójában),2009. 
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A közszféra és a magánszektor közötti együttműködést akadályozó tényezők 

 

A két szektor együttműködése sokszor nem zökkenőmentes. A nemzetgazdasági 

stratégia-alkotásnak nincs kialakult intézményrendszere és gyakorlata. A rendszerváltást 

megelőzően létezett az Országos Tervhivatal, mint a gazdaságirányításért stratégiailag felelős 

központi intézmény, majd ez megszűnt. Vannak ugyan gazdasági koncepciók, de nincs igazi 

stratégia, s ennek következményei látszanak a 

gazdaságban és gazdaságirányításban. A 

rendszerváltást követően gyakorlatilag 

minden új kormány „szervezeti átalakítással” 

kezdte meg működését. Ez az átalakítás 

azonban sokkal gyakrabban volt rövid távú 

politikai érdekeknek alárendelt, mint valódi 

reform. Ez elbizonytalanítja az 

államapparátust és a gazdaságban is 

bizonytalanságot okoz. Fontos lenne a 

rendszerváltást követően kialakult állami és önkormányzati rendszer reformja, melyre a 

jelenlegi kormányzati elképzelések szerint sor fog kerülni. Formailag létrehoztuk ugyan a 

tervezési-statisztikai régiókat, de ezek nem teljesen felelnek meg az EU trendeknek. Nagyon 

fontos lenne, ha valamennyi szabályozásunk maradéktalanul megfelelne az EU irányelveinek, 

egyéb szabályainak. 

 

A fenti okok összefoglalva:  

1. A nemzetgazdasági stratégia-alkotás hiányosságai 

2. A kormányzati irányítás átszervezései 

3. Az államháztartás és a közszolgálati szféra reformjai 

4. A régiók szerepe 

5. Az EU szabályainak való megfelelés 

 

 

digitalart / FreeDigitalPhotos.net 
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Kobrin (2003) négy, a multinacionális vállalatok (magánszféra) és a nemzetállamok, 

illetve a nemzetállami rendszer (közszféra) kapcsolatát nehezítő, akadályozó tényezőt említ 

meg: 

1. A multinacionális vállalatok tevékenységével összefüggő költségek és hasznok 

megoszlása. 

2. Hatásköri aszimmetria az állam jogalkotásának, joggyakorlásának területi 

jellege és a multinacionális nagyvállalatok és leányvállalataik nemzetközi hálózata 

között. 

3. Jogi konfliktusok, átfedések és lefedetlenségek, a területenkívüliség 

problémája 

4. A gazdaság és a gazdasági szereplők feletti állami ellenőrzés, befolyás 

csökkenése. 

 

A problémát az jelenti, hogy a hazai közvélemény jelentős része úgy érzi, hogy a 

multinacionális nagyvállalatok csak kárt okoznak a magyar gazdaságnak. Nyilvánvalóan 

vannak és voltak is problémák a multinacionális vállalatokkal, illetve nem minden esetben 

sikerült a legjobb feltételekkel megegyezni a magyar államnak egy-egy vállalattal (ehelyütt 

elegendő a privatizációra gondolnunk), de kétségtelen tény, hogy a rendszerváltást követően a 

nagyvállalatok által megvalósított technológia és tudástranszfer elengedhetetlenül szükséges 

volt a piacgazdaság kialakításában. A közigazgatás szerepe itt a transzparens szabályalkotás 

és következetes megvalósítás. Az egyes nemzetállamoknak tudomásul kell venniük a 

nagyvállalatok globális stratégiáját, a nagyvállalatoknak pedig az egyes nemzetállamok által 

diktált szabályozók szerint kell működniük az egyes országokban. Azonban abban az esetben, 

ha a nemzetállami szabályozás esetleg feleslegesen okoz többletköltséget,- adminisztrációs 

terhet egy-egy nagyvállalat részére, akkor az adott vállalat elhagyni kényszerül az állam 

területét, amely hosszútávon állami bevételkieséshez, vagy az állam versenyképességének 

csökkenéséhez vezethet. Hazánkban például régi-régi probléma az igazságszolgáltatás 

lassúsága. A hazánkban működő vállalatoknak egyrészt be kell tartaniuk a hazai szabályokat, 

másrészt figyelemmel kell lenniük a központi vállalatirányítás direktíváira.  
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A korábban leírt együttműködési lehetőségek sajnos nem mindig sikeresek és 

felhőtlenek. Ennek okait a következőben kereshetjük. 

 Az elmúlt években sok olyan információt hallhattunk, amikor az 

önkormányzat olyan hosszú távú szerződéseket kötött, ami jövőbeli szerepkörét, 

ellenőrzési lehetőségét túlzottan leszűkítette. Ezek a szerződések a közvéleményt 

kedvezőtlenül befolyásolták.  

 Az önkormányzatok tartanak attól, hogy ha egy szolgáltatást 

(beruházást) a magánszektor végez el, kikerül kezükből a munkahelyek feletti 

kontroll, ami más oldalról nehezíti meg az önkormányzati gazdálkodást, rontja a 

költségvetés helyzetét. 

 Egy másik félelme lehet az önkormányzatnak, hogy nem tudja 

befolyásolni a díjak növelésének mértékét és ütemét annak ellenére, hogy a 

törvények szerint ő az ármegállapító hatóság. Ugyanakkor a magánszféra oldalán 

felmerülő probléma, hogy a díjak sokszor annyira alacsonyak, hogy elvész 

érdekeltségük az együttműködésre. 

 Az önkormányzatok sokszor nincsenek tisztában a magánszektort 

mozgató érdekekkel, és fordítva, a tárgyalási folyamatok így nehézkessé válnak. 

 Az önkormányzatnak fel kell készülnie arra az esetre is, hogy 

amennyiben a szolgáltatás nem megfelelő, akkor törvényi kötelezettsége szerint azt 

neki kell biztosítania, holott addigra a szakemberei valószínűleg éppen a korábbi 

rosszul teljesítő szolgáltató vállalathoz szerződtek. 

 Az önkormányzatok tartanak attól, hogy a szolgáltató elméletileg 

olyan helyzetet is elő tud idézni, amikor zsarolhatja az önkormányzatot, hiszen az 

ellátás nélküle összeomlik. 

 

A fenti félelmek legtöbbjének ellenszere elsősorban olyan szerződések kötése, 

amelyek megfelelően védik az önkormányzatot, és érvényesítik az önkormányzat számára a 

kiszerződésből következő előnyöket. Ehhez célszerű szakértők bevonása a szerződések 

kidolgozásának folyamatába, mivel még sok önkormányzat nem rendelkezik a témában jártas 

alkalmazottal.  
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Hatékony eszköz lehet önkormányzati szerződésminta-tár létrehozása, ahol pontokba 

szedve megtalálhatják az önkormányzatok, hogy mire kell kitérni a szerződés megkötéskor, 

mi az, amit előre rögzíteni kell az esetleges későbbi viták elkerülése, illetve hatékony 

megoldása érdekében. (Barati, (2003) és Baar, (2000)). 

Szerencsére a magyar önkormányzatok, - ha nem is teljes körűen - de egyre inkább 

vallják azt a véleményt, hogy a szerződésekhez a választóknak joga van hozzáférni. Ezzel a 

gyakorlattal elérhető, hogy az önkormányzat, illetve a szolgáltatást igénybe vevő lakosok 

jobban megbízzanak az új szolgáltatóban, és ne kelljen áremelésekre, munkahelyvesztésekre 

gondolniuk. 

Az önkormányzat számára nagyon hatékony lehet annak a – kiszerződésekkel 

foglalkozó irodalom által gyakran javasolt – gyakorlatnak a követése, miszerint amennyiben a 

piac mérete nem teszi lehetővé a piacért folyó versenyt
8
, akkor a szolgáltatás nyújtásának a 

jogáért versenyezteti a potenciális magánvállalatokat. Ezzel elérheti, hogy a szolgáltató évről 

évre érzi a teljesítés szükségességét, nem emelheti túlzottan a díjakat, mert a következő évben 

elveszti a szolgáltatás jogát. Jó megoldás lehet, ha az önkormányzat nem adja magánkézbe a 

teljes szolgáltatást, annak egy részét megőrzi saját kezében.
9
 

 

A beruházás szakaszai 

Számviteli értelemben a beruházás egy tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját 

vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, 

rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű 

használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe 

helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez 

hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a 

biztosítást is), valamint a meglévő tárgyi eszköz bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, 

átalakítása, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező 

tevékenység, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb 

tevékenységekkel együtt. 

                                                           
8
 A közszolgáltatások többsége tipikusan ilyen természetes monopólium. 

9
 Ilyen, amikor a szolgáltatást „feldarabolják” az azt összetevő tevékenységekre, és az önkormányzat 

saját maga üzemelteti egy-egy részét. Például a szemétgyűjtést magánvállalat látja el, de a lerakó az 
önkormányzat tulajdonában marad. 



89 
 

A beruházásokat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk, így azok szakaszai is 

eltérőek lehetnek. Jelen jegyzetben a példa kedvéért egy építési beruházáshoz kapcsolódó 

beruházás szakaszait fogjuk megvizsgálni. Először is vizsgáljuk meg, hogy kik ennek a 

beruházásnak a szereplői: 

 

Az építési beruházási folyamatok résztvevői: 

a.) építtető (pl. egy települési önkormányzat) 

b.) tanácsadó(k)/szakértő(k) (pl. műszaki tanácsadó, közbeszerzési tanácsadó, 

pályázati tanácsadó) 

c.) lebonyolító, műszaki ellenőr 

d.) tervező(k) 

e.) kivitelező(k), felelős műszaki vezető  

f.) hatóságok 

g.) pénzintézet(ek) 

 

Az építési beruházási folyamat szakaszai: 

I. előkészítés 

II. megvalósítás 

III. lezárás, utógondozás 
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Az előkészítési szakasz folyamata 

 

Az előkészítés a beruházás megvalósítást előkészítő szakasza. Ekkor dől el, hogy 

egyáltalán a felmerült „gondolat” megvalósításra érdemes-e, illetve ebben a szakaszban 

születik meg a döntés a beruházás megvalósításáról. A beruházás megfelelő előkészítése 

érdekében előnyöket és hátrányokat is tartalmazó, többváltozatú műszaki-gazdasági elemzést 

kell végezni. 

 

3. táblázat. A beruházás előkészítési szakasza 

Folyamat Dokumentum 

Beruházási ötlet, beruházási javaslat - 

Lebonyolító kiválasztása (projektmenedzser) Pályázati dokumentum 

Elemzések, tanulmányok Megvalósíthatósági tanulmány, Pályázati 

dokumentáció, tervpályázati dokumentáció 

Beruházási program elkészítése Beruházási alapokmány 

Tervező kiválasztása Pályázati dokumentum, tervek 

 

Minden jó „beruházás” az ötlettől, a megvalósítani szándékozott fejlesztés 

gondolatával kezdődik. Ez az ötlet valamely szükségletből keletkezik, itt talán azt érdemes 

kiemelnünk, hogy ennek a „szükségletnek” valósnak kell lennie, azaz csak olyan beruházási 

ötlettel érdemes foglalkozni, amely valóban hiánypótló, vagy éppen szükségszerű. Az 

önkormányzati beruházási gyakorlatot áttekintve nagyon sok esetben találkozhatunk azzal, 

hogy a főképpen pályázati forrásból, azaz „ingyen pénzből” megvalósítani szándékozott 

beruházások inkább nevezhetők „presztízs” beruházásnak, mint valódi szükségleten alapuló 

fejlesztésnek (az Állami Számvevőszék által készített több elemzésből is olvashatunk ilyen 

települési beruházásokról). A problémát sok esetben itt az jelenti, amikor a településvezetés a 

pályázható források alapján „gondolja ki”, hogy mire lenne szükség az adott településen és 

például ennek hatására épít egy uszodát, melyet a későbbiekben nem, vagy csak nagyon 

nehezen képes fenntartani.  
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Abban az esetben, ha megvan az ötletünk következhet a beruházást megalapozó 

számítások, elemzések elvégzése. A beruházások gazdaságossági előkészítése során el kell 

készíteni a „Projekttervet”, amely a kivitelezési folyamat tervezésére, valamint a beruházási 

költségek meghatározására irányul, „Bevételi és költségterv”-et kell készíteni a beruházás 

pénzügyi működésének modellezésére. 

 

Gazdaságossági számítások esetén meg kell határozni a következőket: 

− melyek a fejlesztés beruházási költségei, azaz milyen és mekkora összegű 

pénzbefektetés szükséges a beruházás során (egyszeri és folyamatos költségek); 

− melyek a beruházás során elérhető árbevételek, azaz a beruházás hatására milyen és 

mekkora nagyságrendű bevételeket lehet elérni; 

− melyek a beruházás működési költségei, azaz a beruházás megvalósítása során a 

fejlesztés hatására milyen és mekkora nagyságrendű működtetési költségek merülnek fel. 

 

A beruházási költségeket és a működtetési költségeket érdemes „optimista” módon, 

míg az árbevételeket „pesszimista” módon megtervezni. 

 

A beruházás pénzügyi tervezésekor a fenti tételeket részletezve időbeni esedékességük 

szerint kell tervezni. A beruházási költségeket a projekt terv, az árbevételeket és a működési 

költségeket a működési terv tartalmazza. 

A költség-haszon elemzés eredményei alapján kiválasztható az optimális cél és az 

ehhez kapcsolódó műszaki-jogi-gazdasági megoldás. Az elemzés során a fejlesztéssel elérhető 

hasznokat és költségeket kell számszerűsíteni, azaz "forintosítani". A hasznok és költségek 

közgazdasági módszerekkel elemezhetők, értelmezhetők (nettó jelenérték számítás, belső 

megtérülési ráta stb.), ezek alapján történhet meg az optimális döntési változat kiválasztása.  

Költség-haszon elemzés elvégzése azért szükséges: 

1. hogy összehasonlítsuk és válasszunk a projekt változatok közül; 

2. illetve hogy a különböző projektek közötti sorrendet meg tudjuk 

határozni. 
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A szakmailag megfelelően elvégzett elemzések alkalmasak arra, hogy olyan projektek 

valósuljanak meg, amelyek: 

· költség-hatékonyak; 

· társadalmi hasznuk jelenértéke meghaladja a társadalmi költségeik 

jelenértékét, 

· pályázati forrás esetén csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű 

támogatást kapnak, túltámogatás nem történik; 

· működtetése során a létrehozott szolgáltatási színvonal pénzügyileg 

fenntartható. 

Költségbecsléseket (kiinduló adatokat) a tervezői költségbecslésekből, illetve hasonló 

jellegű projektek adataiból, korábbi évek tapasztalataiból kaphatunk. Az elemzés során 

felhasznált adatokat műszaki-jogi szempontból alátámasztani szükséges. Filozófiáját tekintve 

két fő elemzési módszer terjedt el:  

1. Fejlesztési különbözet módszere:  csak a beruházás hatásaira, 

fenntarthatóságára koncentrál és nem foglalkozik a meglévő állapottal. Ebben az 

esetben meg kell határozni az ún. projekt nélküli változatot és ebből kell következtetni 

a fejlesztéssel elérhető különbözetekre. 

2. Történelmi költségek módszere: ebben az esetben a beruházásunk 

„ráépül” a meglévő infrastruktúrára, attól elválaszthatatlan. A projekt nélküli eset és a 

fejlesztés különbözetei nem becsülhetők meg. 

A leginkább használt mutatók: 

 Nettó jelenérték számítás: a jövőbeni nettó haszonáramokat diszkontálja 

a jelen időszakra (NPV) 

 Belső megtérülési ráta, ami azt mutatja meg, hogyha a költségeket 

fedező pénzt nem a projektre/programra költjük, hanem bankba tesszük, akkor az 

mekkora kamatot hozott volna (IRR), azaz az NPV=0 

 Haszon költség arány: a teljes időszakra vonatkozóan a jelenértékre 

átszámított hasznok és költségek összegének arányát mutatja (BCR) 

 Megtérülési idő számítása: a befektetett tőke mennyi idő alatt térül meg 

a beruházással előállítható éves jövedelemből. 
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A mutatók alkalmazásakor alapvető különbséget kell tennünk a statikus és a 

dinamikus mutatók között. A különbség abban van, hogy a statikus mutatók nem veszik 

figyelembe a pénz időértékét, példával illusztrálva statikus mutatók alkalmazásakor 100 Ft 

ugyanannyit ér 5 év múlva, mint ma. A dinamikus mutatók már figyelembe veszik a pénz 

időértékét. A statikus számítások előnye, hogy gyorsan kiszámíthatók, ugyanakkor az is 

igaz, hogy amennyiben egy beruházás gazdaságtalan, tehát nem térül meg statikus számítás 

esetén, azon felesleges elvégezni az időigényes dinamikus számítások sorozatát. A 

leggyakrabban alkalmazott statikus mutató a „megtérülési idő”: beruházott összeg / éves 

jövedelem. 

 

A dinamikus mutatók alkalmazásakor a kiindulópont, hogy a „ma kapott pénz többet 

ér, mint a holnapi”. De miért is van a pénznek időértéke? 

1) mert a korábban kapott pénzösszeg befektethető és jövedelmet (kamatot, hozamot, 

osztalékot) termel; 

2) mert a már megkapott pénzösszeg biztos, a később kapott pénz bizonytalanabb, a 

kockázat pedig csökkenti a pénz időértékét. 

 

A dinamikus mutatók alkalmazásakor kritikus kérdés a diszkontláb helyes 

megválasztása. Az NPV alapján az a döntési változat az optimális, amelynek a nettó haszon 

jelenértéke a legmagasabb. Az IRR szerint a legnagyobb megtérülési rátájú változatot kell 

választani. A BCR szerint is a legmagasabb értékű hányadossal rendelkező döntési változatot 

kell megvalósítani.  

 

A nettó jelenérték döntési szabálya: 

1. Meg kell becsülni azokat a befektetési változatokat, amelyeknek a nettó 

jelenértéke 0, illetve pozitív; 

2. Meg kell valósítani azt a beruházási változatot, amelynek az NPV-je a 

legnagyobb a 0-hoz viszonyítva; 

3. El kell vetni, azonban azokat a beruházási változatokat, amelyek nettó 

jelenértéke negatív. 
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Az a változat a legkedvezőbb, amelyiknek az NPV-je a legmagasabb. 

A mutató kiszámításakor a következő tényezőkre kell különösen figyelni: 

 Kamatláb, 

 Élettartam, 

 Várható kockázat mértéke, 

 Árbevétel reális tervezése. 

Minél magasabb kamatlábbal számolnak, annál inkább leértékelődnek a későbbi 

években jelentkező nyereségek. 

A számítás alapjainak megértéséhez ismerkedjünk meg először a jövő érték 

számítással. A pénz jövőértékének számításakor azt vizsgáljuk meg, hogy a ma eszközölt 

egységnyi befektetésnek mennyi lesz az értéke „n” év múlva „r” kamatláb alkalmazása 

mellett. 

FVt = PV0 x (1 + r)
t
 

FV= jövőérték 

PV=jelenérték 

r=kamatláb 

t=időtényező 

 

Példa 

PV0  = 50.000 Ft 

r  = 10%     FV3 = 50.000 x (1 + 0,1)
3
 = 66.550 

t = 3 év 

A jelenérték számításakor (vagy diszkontáláskor) a jövőérték számítás „ellentétje” 

valósul meg, azaz a jövőbeli értékből számítjuk ki a befektetés jelenbeli értékét. 

 30
1 r

FV
PV t
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PV=66.550 Ft/(1 + 0,1)
3
 = 50.000 Ft 

 

Nettó jelenérték számítás (Beruházási döntés): 

 

00 KPVNPV   

 

Példa 

r = 20% 

K0 = 10 Millió (induló beruházás) 

K1 =   4 Millió (1. évi beruházás) 

K2 =   4 Millió (2. évi beruházás) 

K3 =   4 Millió (3. évi beruházás) 

 

     
5752,1103148,2777,2333,3

728,1

4

44,1

4

2,1

4
10

2,01

4

2,01

4

2,01

4
32100 








 M

MMM
KPVNPV

 

Tekintettel arra, hogy a beruházás nettó jelenértéke negatív, azaz a beruházás 3 év alatt 

nem térül meg. 

 

Hozam-költség aránymutatók (Benefit-cost Ratio = BCR) 

A BCR1 mutató segítségével arra keressük a választ, hogy a beruházási változat teljes 

élettartama alatt keletkező bevételek és a maradványérték diszkontált összegéből a beruházás 

egyszeri és a működés folyamatos ráfordításainak diszkontált összege megtérül-e, illetve 

hányszor térül meg. 

 

A BCR2 mutató azt fejezi ki, hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő 

eredmény diszkontált összegéből a beruházás diszkontált egyszeri ráfordításai megtérülnek-e, 

ill. hányszor térülnek meg. 
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BCR1  = PV(r) / [ PV(c) + PV(i)] 

BCR2  = [ PV(r) – PV(c) ] / PV(i) 

PV(r) = beruházás bevételeinek jelenértéke 

PV(c) = folyamatos ráfordítások jelenértéke 

PV(i) = egyszeri ráfordítások jelenértéke 

Összefüggések az NPV és a hozamköltség mutatók között: 

BCR1,2 > 1   érdemes befektetni (ilyen esetben NPV >0) 

BCR1,2  = 1   nem érdemes (ilyen esetben NPV = 0) 

BCR1,2 < 1   nem érdemes (ilyen esetben NPV < 0) 

Ha ezen mutatók alapján kívánunk választani az egymást kölcsönösen kizáró 

beruházási változatok között, akkor azt a változatot fogjuk preferálni, amelynek a BCR 

mutatói egynél minél magasabb pozitív értéket vesznek fel. 

Amennyiben az NPV mutató értéke negatív a beruházás veszteséges, mivel a 

bevételek nem fedezik a költségeket (és a kezdeti befektetést). Ha NPV=0 azt jelenti, hogy a 

beruházás kifizetett minden felmerülő költséget, de jövedelmet nem termel. Ha NPV>0, akkor 

a befektetés elméletileg pénzügyi szempontból megvalósítható. 

Belső kamatláb (IRR) megmutatja, hogy mekkora az a kalkulatív kamatláb, amely 

mellett a beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségei a bevételekből éppen egyszer 

térülnek meg az élettartam alatt, tulajdonképpen ez a beruházás fedezeti pontja, de ekkor még 

nem képződött nyereség. A belső kamatláb a beruházás "belső jövedelmezőség”-ét mutatja.  

 

A költség-hatékonyság elemzés eredményei alapján a hatások értékben való 

kifejezése helyett az adott cél elérését jelentő állapotváltozás naturáliákkal (természetes 

mértékegységben) való jellemzése valósul meg. A mutatók tehát azt fejezik ki, hogy 

egységnyi hatás elérésének mi a fajlagos költsége. A fő különbség a költség-haszon és költség 

hatékonyság elemzés között, hogy az utóbbiban csak a hatások naturáliákban történő 

számszerűsítése történik meg. Klasszikus értelmezése a költség-hatékonyság elemzésnek, 

hogy csak azokat a döntési változatokat vizsgáljuk, amelyek ugyanazt a várható állapotot 
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eredményezik, ami így egyben a célállapot is. Azt a döntési változatot kell választani, ami ezt 

a célállapotot a legkisebb költséggel éri el. A mutatók tehát azt fejezik ki, hogy egységnyi 

hatás elérésének mekkora a fajlagos költsége, azaz: a projekt által elért eredmény természetes 

mértékegységben kifejezve/beruházási költségek + működési költségek 

 

A közgazdasági elemzések rendszerének átfogóbb bemutatása meghaladja e jegyzet 

kereteit, viszont tekintettel azok súlyára, jelentőségére előadások és szemináriumok keretében 

gyakorlati példák bemutatását szükségesnek tartjuk (projekttervezés, likviditási tervek, 

kockázatelemzés, érzékenységvizsgálatok). 

 

Beruházási alapokmány: a beruházás megvalósítását engedélyező alapdokumentum, 

amely a beruházási feladatok lényeges műszaki-jogi-gazdasági, szervezési, időütemezési 

adatainak összefoglalását tartalmazza. Készítésének alapja a megvalósíthatósági tanulmány. 

 

Általános tartalmi követelmények: 

- Műszaki terjedelem, technológia, fő műszaki paraméterek 

- Főbb berendezések  

- A megvalósítás fő logikai összefüggései  

- Fő tervezési, kivitelezési ütemtervek 

- Beruházási ráfordítások időbeli üteme 

- Szervezést, lebonyolítást végző szervezet felépítése, felelősségük 

rögzítése 

- Szerződésstratégiai terv, kivitelezésre vonatkozó főbb szerződések 

tartalma 

 

Az előkészítés szakaszában fontos kiemelnünk, hogy az elkészült dokumentumok nem 

„statikusak”, azaz a megvalósíthatósági tanulmányban eszközölt egyes megállapításokat 

hozzá kell igazítanunk az elkészült tervekben megfogalmazottakhoz (ha esetleg a tervezés 

során költséghatékonyabb, vagy műszakilag megvalósíthatóbb eredményre jut a tervező). 
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A beruházások előkészítési szakaszának végére tehát eljutunk odáig, hogy 

elemzésekkel alátámasztott, konkrét tervünk (építési beruházás esetén lehetőleg 

engedélyezésre alkalmas tervünk) van a beruházás megvalósítására. 

 

A megvalósítás szakasza 

 

4. táblázat. A beruházás megvalósításának szakasza 

Folyamat Dokumentum 

A beruházás konkrét megvalósításához 

szükséges források biztosítása (pályázat, 

saját forrás, egyéb idegen forrás (pl. hitel)) 

Pályázati dokumentum, saját forrás 

elkülönítése, hitelkérelem 

Építési engedély megszerzése Építési engedély határozat 

Kiviteli tervek elkészítése Kiviteli tervdokumentáció 

Műszaki ellenőr kiválasztása (tervellenőrzés) Pályázati dokumentum 

Kivitelező kiválasztása Pályázati dokumentum 

Műszaki előkészítés – organizáció Organizációs tervek 

Munkaterület átadás-átvétel Jegyzőkönyv 

Kivitelezés Építési napló 

Készre jelentés A kivitelező értesítő levele 

Műszaki átadás-átvétel Jegyzőkönyv 

Használatbavételi engedély Használatbavételi engedély határozat 

Üzembe helyezés Üzembe helyezési jegyzőkönyv 

 

Pályázat esetén az előkészítési szakaszban elkészített megvalósíthatósági tanulmány, 

műszaki tervek, illetve a beruházási alapokmány alapján elkészíthető a pályázati források 

megszerzéséhez szükséges „pályázati dokumentum”. Nagyon sok esetben probléma – főként 

forráshiány miatt – az önkormányzati beruházások esetében, hogy gyakorta megfelelő 



99 
 

előkészítettség nélkül próbál pályázni az önkormányzat, azaz az előzőekben említett, 

megfelelően előkészített dokumentumok nélkül. Ez azért van így, mert jellemzően nem a 

tényleges szükségletek indukálják a beruházásokat, hanem abból lesz „beruházás”, amire 

pályázni lehet. A megfelelő előkészítettség nélkül megnyert pályázatok azonban sok esetben 

„visszaütnek”, azaz a későbbiekben számos – leginkább pénzügyi fenntarthatósági – 

problémát okoznak. 

Az előkészítés során elkészített dokumentumok ugyanakkor arra is alkalmasak, hogy 

alapul szolgálhassanak például egy banki hitelkérelem összeállítása során. 

 

 

 

 

„A hely  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miután a beruházás megvalósításához szükséges forrásokat előteremtettük, 

megkezdődhet a kiviteli tervek elkészíttetésének folyamata. A kiviteli terveket szokás a 

„A helyi önkormányzatok pályázatokon való részvételét a támogatáshoz való 

hozzájutás és a kitűzött céljaik megvalósítása motiválta. Elsősorban azokat a 

fejlesztéseket valósították meg, amelyekhez támogatást lehetett igényelni. A 

fejlesztési célok közül a magasabb támogatás intenzitású pályázatokat 

részesítették előnyben. A benyújtott pályázatok céljai az önkormányzatok 

programjaiban, terveiben, koncepcióiban meghatározott fejlesztési 

célkitűzéseikkel is összhangban voltak. Az önkormányzatok a pályázatok 

benyújtása előtt elvégezték a fejlesztendő területre vonatkozóan a 

helyzetértékelést, a szakmai igényfelmérést. A tervezett fejlesztések költségét az 

előzetesen készített tervezői költségvetések, illetve árajánlatok alapozták meg. A 

fejlesztéssel megvalósuló létesítmények jövőbeli üzemeltetésének várható 

ráfordításait viszont az önkormányzatok 71,9%-a (23 ellenőrzött önkormányzat) 

nem mérte fel, illetve a fejlesztésekkel elérhető kiadás megtakarításokat nem 

számszerűsítette. A támogatással megvalósuló fejlesztési feladatokhoz a 

pályázatban megjelölt saját források rendelkezésre álltak, részben fejlesztési 

hitelből (7,2%), részben kötvény kibocsátásból (3%). Az utófinanszírozással 

biztosított fejlesztési célú támogatások az önkormányzatok 31,3%-ánál (10 

ellenőrzött önkormányzat) likviditási problémát okoztak, amelyet 

folyószámlahitellel hidaltak át. Az ebből adódó többletkiadás a beruházásokhoz 

kapcsolódó költségüket átlagosan 0,5%-kal emelte meg.” Forrás: ÁSZ Jelentés a 
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kivitelezésre meghirdetett közbeszerzési pályázat során magával a nyertes ajánlattevővel 

elkészíttetni, azonban az is elképzelhető, hogy már elkészített kiviteli tervek alapján 

választjuk ki a kivitelezőt. Gyakorlati tapasztalataink szerint kevesebb kockázattal jár, ha a 

kiviteli tervek alapján választjuk ki a kivitelezőt, főként akkor, ha a kivitelező kiválasztása 

előtt megbízott műszaki ellenőr egyben elvégzi a tervellenőri feladatokat, illetve a műszaki 

ellenőr közbeszerzés tárgya szerinti szakértőként részt is vesz a kivitelező kiválasztásában. A 

kivitelezés során minden fontos esemény a jogszabály által előírt építési naplóban kerül 

rögzítésre, illetve a kivitelezés végén a műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyvben is rögzítésre 

kerül. A beruházásunk „eredményének” használatbavétele hatósági eljáráshoz kötött, a 

használatbavétel az azt engedélyező határozat alapján lehetséges. 

  

A beruházás lezárásának szakasza 

 

5. táblázat. A beruházás lezárásának szakasza 

Folyamat Dokumentum 

Pénzügyi lezárás, elszámolás Végszámla, pályázat esetén pályázati 

kifizetések 

Üzemeltetés - 

Garanciális bejárás Jegyzőkönyv 

 

A beruházás lezárásának szakaszában történik meg a végső pénzügyi elszámolás a 

kivitelezővel, illetve pályázat esetén ekkor rendszerint megtörténik a támogató hatóság 

helyszíni ellenőrzése is. Építési beruházások esetén általában a használatbavételt követő 1 év 

múlva ún. garanciális bejárásra is sor kerül, ahol a műszaki átadás-átvételt követően még nem 

felismerhető esetleges hibák rögzítésére kerül sor. 
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Kockázatkezelés az önkormányzatoknál (beruházások kockázatai, 

finanszírozási kockázat) 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 

157. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők 

figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. 

A kockázat olyan esemény bekövetkezésének a lehetősége, amely negatív hatással lehet 

valamely tevékenység folytatására, valamilyen célkitűzés megvalósítására. Lényeges, 

hogy a kockázatot a következmények és a valószínűség szempontjainak 

figyelembevételével mérni lehet. Az önkormányzatok esetében, főként az önkormányzati 

gazdálkodásában a „kockázatosság és annak negatív következményei” azzal a ténnyel 

súlyosbodnak, hogy a azok minden előfordulása közpénzt veszélyeztet.  

A kockázatkezelési tevékenység elsősorban a lehetséges kockázati tényezők 

felmérésére, a kockázati fenyegetettség természetének beazonosítására, a kockázati 

esemény bekövetkeztének megelőzésére, illetve a negatív esemény bekövetkeztekor annak 

minél korábbi, minél hatékonyabb és eredményesebb kezelésére irányul. Hazánkban a 

közszféra esetében a kockázatértékelés-, kezelést az Államháztartási törvény tette 

kötelezővé. A hivatalokban a FEUVE rendszer meghatározza az ellenőrzési nyomvonalat, 

szabályozza a kockázatkezelést, előírja a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend 

kialakítását. Az ellenőrzési nyomvonal pontosan is tartalmazza azokat a csomópontokat, 

amelyek a gazdálkodás (illetve a tevékenység) kockázatait hordozhatják. A FEUVE 

rendszer tartalmazza azokat az elveket, eljárásokat, melyek alapján érvényesíthetők a 

feladatok ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való 

szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményei. Az 

önkormányzatoknál olyan szabályzatokat kell készíteni és olyan automatikus 

folyamatokat kell kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló 

források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

A feladat és felelősségi köröket pontosan rögzíteni kell a munkaköri leírásokban is. A 

szervezet minden dolgozójának pontosan ismernie kell a rá vonatkozó szabályozást, 

azonban, ha döntési helyzetbe kerül, a legfontosabb, hogy azonnal felismerje a felmerülő 

kockázatot, és automatikusan cselekedjék. A szabályzatban történő előírás azonban 

önmagában még nem elegendő, fontos és lényeges, hogy rendszeresen ellenőrizzük azok 

teljesülését és következetesen lépjünk fel a szabálytalanságok ellen. A hivatali 

folyamatokban rejlő kockázat azonosításának, kezelésének minden szabályozási szinten 



102 
 

meg kell jelennie. A hivatali munka működési alapelveit be kell tartani (ezzel 

csökkenthető a szervezetre háruló kockázat): szabályosság, szabályozottság, 

gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség.  

A szabályosság azt jelenti, hogy az adott önkormányzat működése, tevékenysége 

megfelel a vonatkozó előírásoknak (elsősorban a jogszabályoknak). Ennek keretében 

folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy valamennyi jogszabály, előírás, ajánlás stb. 

elérhető legyen. A helyi költségvetés függvényében gondoskodni kell arról, hogy a 

szakemberek minél több, a munkájukat érintő továbbképzésen vegyenek részt (de ide 

sorolható a különböző szakkönyvek megvásárlása is), illetve arról is, hogy azok a 

kollégák, akik részt vettek ilyen továbbképzésen rendszeresen számoljanak be az ott 

tapasztaltakról.  A szabályosság szempontjából fontos az is, hogy belső szabályzatok 

könnyen hozzáférhetők legyenek. Új belső szabályzatok kiadásakor, a régi szabályozások 

felülvizsgálatakor (módosításakor) elengedhetetlenül fontos a kollégák megfelelő 

tájékoztatása.  

A szabályozottság azt jelenti, hogy a működés, tevékenységek, illetve valamely 

tevékenységi folyamat, részfolyamat, alaptevékenységi körbe tartozó szakfeladat 

megfelelően szabályozott-e, a rögzített szabályok megfelelnek-e a hatályos 

jogszabályoknak, előírásoknak, egyéb vezetői rendelkezéseknek.  

A gazdaságosság egy adott tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások 

költségének optimalizálását jelenti a megfelelő minőség biztosítása mellett.  

A tevékenység akkor hatékony, ha a hivatal a lehető legkevesebb tárgyi és 

munkaerő felhasználásával a lehető legtöbb, és legjobb minőségű feladatellátást, 

szolgáltatást végzi. Az eredményesség azt mutatja, hogy a hivatal működése, 

feladatellátása, szolgáltatásnyújtása eléri-e a célját, s ha elérte, ott milyen hatást váltott ki.  

 

A kockázat két jellemző tulajdonsága:  

1. a kockázatnak oka van, amit fel kell tárnunk annak érdekében, hogy 

megelőzhető legyen a hátrányos, vagy negatív következmény bekövetkezése; 

2. a kockázatnak következménye (hatása) van, amit kezelnünk szükséges. 

Ez a következmény rendszerint természetesen negatív. 
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A kockázatelemzés során fel kell mérni, és meg kell állapítani a tevékenységben, 

gazdálkodásban rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell 

határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve 

megszüntetik a kockázatokat, illetve ha a kockázati fenyegetettség nem kívánatos eredménybe 

fordul, annak hatása miként mérsékelhető. 

Eredendő kockázatnak nevezzük a szerv által végzett feladatok végrehajtása során 

fellépő lehetséges hibák kockázatát, amelyek elsősorban különböző szabálytalanságokból, 

illetve nem megfelelő feladat végrehajtásból származhatnak. 

Ellenőrzési kockázatnak nevezzük azt a kockázatot, amely azáltal lép fel, hogy a 

lehetséges hibákat (ezek okait) előzetesen nem tárja fel a szervezet (feltáratlanok maradnak). 

A kockázatkezelés első lépése, hogy a lehetséges kockázatokat azonosítsuk, azaz 

tárjuk fel azokat az okokat, amelyek befolyással (főként negatív következménnyel) járhatnak 

a szerv tevékenysége során. A kockázatok azonosításával megfelelő válaszlépések alakíthatók 

ki, azaz csökkenthetők a negatív következmények, illetve ami még fontosabb, hogy azok akár 

meg is előzhetők.  

A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A 

folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal kialakítása. 

Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelő kockázatelemzési tevékenységet 

ellátni. A hatékony kockázatkezelési rendszer kialakítása és megfelelő működtetése a hivatali 

szervezet vezetőjének feladata. 

 

A kockázatkezelési rendszer sematikus ábráját az alábbi ábrán mutatom be: 

5. ábra. A kockázatkezelési rendszer sematikus ábrája 

     

 

 

 

 

  

A kockázatok felmérése, 

azonosítása 

A kockázatok értékelése A kockázatok értékelése, 

az elfogadható kockázati 

szint meghatározása 

A kockázatok értékelése, 

elemzése 

Megfelelő válaszlépések 

(megelőző intézkedések) 

kidolgozása, felelősök 

(hatáskörök) meghatározása 

Ellenőrzés (a 

kockázatelemzési rendszer 

kiértékelése, elemzése) 
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A hivatal működésének alapvető érdeke, hogy elérje célkitűzéseit, a cél érdekében 

végzett tevékenysége, működése során különféle kockázatokkal szembesül. A 

kockázatkezelés nem azonos a kockázatok megszüntetésével vagy minimalizálásával, a 

kockázatok vállalása együtt jár adott célok elérésével. 

A kockázatok értékelése alapján, a kockázati helyzetek folyamatos figyelemmel 

kísérése, a kockázatkezelési intézkedések státuszának és hatékonyságának vizsgálata, 

kockázati jelentés készítése fontos hivatali feladat. 

 

A kockázatok csoportosítása alapvető jellegük alapján a következő: 

6. táblázat. A kockázatok csoportosítása 

1. KÜLSŐ KOCKÁZATOK 

1.1 

Infrastrukturális 

Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája 

megakadályozhatja a normális működést. 

1.2. Gazdasági Kamatláb-változások, infláció negatív hatással lehetnek a 

tervekre. 

1.3. Jogi és 

szabályozási 

A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt 

tevékenységek terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő 

megkötéseket tartalmazhatnak. 

1.4. 

Környezetvédelmi 

A környezetvédelmi megszorítások a szervezet működési 

területén korlátot szabhatnak a lehetséges tevékenységeknek. 

1.5. Politikai 

Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitűzött célokat. Egy 

szervezet tevékenysége magára vonhatja a politika 

érdeklődését vagy kiválthat politikai reakciót. 

1.6. Elemi 

csapások 

Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a 

kívánt tevékenység elvégzésének képességére. A 

katasztrófavédelmi terv elégtelennek bizonyulhat. 

2. PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK 
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2.1. Költségvetési 
A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló 

forrás.  

2.2. Csalás vagy 

lopás 

Eszközvesztés. A források nem elegendőek a kívánt megelőző 

intézkedésre. 

2.3. Biztosítási A biztosítás elmulasztása. 

2.4. Tőke 

beruházási 
Nem megfelelő beruházási döntések meghozatala. 

2.5. 

Felelősségvállalási 

A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol, és a 

szervezet jogosult kártérítést követelni. 

3. TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK 

3.1. Működés-

stratégiai 

Nem megfelelő stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy 

pontatlan információra épül. 

3.2. Működési 
Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések. A célok csak 

részben valósulnak meg.  

3.3. Információs 
A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél 

kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez. 

3.4. Hírnév 

A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet 

ki. Például a kialakult rossz megítélés csökkentheti a kívánt 

tevékenység terjedelmét. 

3.5. Projekt 

A megfelelő előzetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül 

készült el a projekt-tervezet. A projektek nem teljesülnek a 

költségvetési vagy funkcionális határidőre. 

4. EMBERI ERŐFORRÁS KOCKÁZATOK 
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4.1. Személyzeti 

A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti 

a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány 

hiánya. 

4.2. Egészség és 

biztonsági 

Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a 

figyelmet, a munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat. 

 

  

A kockázatfelmérés célja a kockázatok megállapítása és jelentőségük szerinti sorba 

állítása annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége, és 

azok milyen hatással lehetnek a szervezetre, ha valóban felmerülnek. A szervezeti egység 

vezetője évről évre köteles meghatározni és aktualizálni az egység előtt álló rövid és 

középtávú prioritásokat, célkitűzéseket és feladatterveket. Ezeket a célokat, célkitűzéseket az 

éves tervben kell rögzíteni. Az éves munkaterv elkészítését átfogó kockázatfelméréssel kell 

összekötni, a feladatokat egy időben kell végrehajtani.  

 

A kockázatok értékelése történhet: 

 számszerűen, 

 valamilyen minőségi ismérv szerint 

 

Számszerűsíthető kockázat:  

Az adott kockázat pénzben kifejezve milyen mértékű negatív irányú eltérést 

okozhat a megfogalmazott várható értéktől. 

 

Nem számszerűsíthető kockázat mértéke a kockázatelemzés alapján: 

 

 alacsony 

 közepes 

 magas 
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A bekövetkezés valószínűsége szerint a kockázat besorolása: 

alacsony:         Kárvalószínűség  <   5 % 

   közepes: 5 % <  Kárvalószínűség  <  25 % 

   magas:  25 % <  Kárvalószínűség   

 

A szervezeti egység vezetője által felmért, az adott területet érintő kockázat 

nagyságok alapján kerül meghatározásra, hogy milyen intézkedéseket kell elvégezni és 

minősíteni kell a biztonsági intézkedés hatékonyságát. 

  

 

 A kockázatelemzés kritérium mátrix (KKM) elemzése: 

 

 

 

A jobb felső részben azonosított kockázatok a legjelentősebb kockázatok, a bal 

alsó rész kockázatai a legkisebb szintűnek minősíthetők. A bal felső, középső és a jobb 

alsó rész kockázatai mérsékeltnek minősíthetők. A kockázatok azonosítása és 

értékelése után a szervezet vezetőjének döntenie kell arról, hogy - a hivatal stratégiai 

céljait figyelembe véve – a hivatal vállalni tudja az adott kockázatot vagy sem. 

Amennyiben nem vállalható fel a kockázat, akkor intézkedéseket kell tenni annak 

csökkentése vagy megszüntetése érdekében. A kockázatkezelési intézkedéseket 
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várható kockázatcsökkentő hatásuk és megvalósítási költségük összevetésével kell 

értékelni. Az intézkedések közül csak azokat érdemes megvalósítani, amelyek 

esetében a megvalósítás költsége nem haladja meg az intézkedés megvalósításával 

elérhető kockázatcsökkentés mértékét. 

 

Kockázatkezelési stratégiák: 

 kockázat elviselése (pl. válaszintézkedés aránytalanul nagy költségei miatt), 

 kockázat átadása (pl. biztosítás révén), 

 kockázat kezelése (célja a kockázatok elviselhető szintre való csökkentése), 

 kockázatos tevékenység befejezése (nehezen megvalósítható). 

 

A feltárt kockázatokról, hibákról olyan nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a 

bekövetkezés valószínűségét, az esetleges felmerülő kár mértékét, a kockázat kezelésére 

javasolt intézkedéseket, valamint a felelős munkatárs megnevezését. 

 

Az alábbiakban vizsgáljuk meg a mai magyar önkormányzati rendszerben rejlő 

pénzügyi, finanszírozási kockázatokat:   

 

Figyelemmel arra a tényre, hogy az önkormányzati szektor biztosítja a közösségi 

szolgáltatások legnagyobb részét, meg kell állapítanunk, hogy a maastricht-i konvergencia 

kritériumok teljesítésében, a hosszú távú költségvetési stabilitás fenntartásában az 

önkormányzati szektor jelentősége nő, illetve azt is, hogy a szektor működése alapvető 

mértékben határozza meg hazánk versenyképességét. A magyar önkormányzatok az 

államháztartási kiadások mintegy negyedét teljesíti, így könnyen belátható, hogy a rendszer 

jelentős pénzügyi kockázatok hordozója.  

 

A kockázatok keletkezhetnek az önkormányzatok  

- forráshiányából= az önkormányzatok kötelező feladataihoz nincsen elegendő 

központi forrás;  
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- likviditáshiányából= a bevételek és kiadások között fennálló időbeli meg nem 

felelés áll fenn;  

- bonitáshiányából= az önkormányzat nem képes megfelelni az általa vállalt 

pénzügyi kötelezettségeknek. 

 

Az önkormányzati rendszerünkben az utóbbi években megnövekedett eladósodás 

elsősorban kötvénykibocsátás formájában történt, melyet az összönkormányzati rendszer 

költségvetési és vagyoni súlyát tekintve a nagyobb önkormányzatok bocsátottak ki. A 

kötvénykibocsátással kapcsolatban a legnagyobb kockázatot a devizában eszközölt 

kötvénykibocsátás jelentette, amely önmagában is jelentős árfolyamkockázatot hordozott 

magában. További kockázatot jelent és jelentett az, hogy a kibocsátott kötvények egy része 

nem csak beruházásokat, hanem a működési forráshiány finanszírozására is szolgált. Az 

önkormányzati rendszerben további kockázatot hordoz a településszerkezetünk 

elaprózottsága, illetve az ezzel együttjáró nem méretgazdaságos feladatellátás. Az 

önkormányzati vagyongazdálkodásban meglévő kockázati tényező, ami szintén összefügg a 

forráshiánnyal, nevezetesen az, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő épületek állaga 

jelentősen leromlott állagú. Kockázatok forrása az önkormányzatok forrásrendszere is, hiszen 

átlagosan a tárgyévi bevételek ~28%-át teszik ki az ún. saját bevételek, amelyeknek több mint 

~15%-a a helyi adókból származik képviselik. A helyi adóbevételek legnagyobb része pedig a 

helyi iparűzési adóból származik, amely túlságosan is érzékeny a konjunkturális változásokra. 

Finanszírozási kockázatot jelent az önkormányzatok számára a döntően pályázati forrásokból 

megvalósítható beruházásokhoz kapcsolódó pályázati rendszer. A központilag kiírt pályázati 

célok nem feltétlenül felelnek meg a helyi igényeknek, így az önkormányzatok olyan 

„célokra” is pályáznak, amelyek nem feltétlenül szükségesek az adott településen. A 

beruházásokhoz pedig pénzügyi források szükségesek, amelyeket az önkormányzatok sok 

esetben idegen források bevonásával oldanak meg. Kevés önkormányzatnál létezik jól 

működő stratégiai tervezés, ami szintén kockázatot hordoz magában. 
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MELLÉKLETEK 

 

I. Melléklet - Banki költségfajták önkormányzati szemszögből 

 

Az alábbiakban bemutatjuk azon banki költségfajtákat, melyet egy önkormányzat egy 

folyószámlahitellel és munkabérhitellel kombinált bankszámlavezetésre vonatkozó 

pályáztatás során az ajánlatok megkülönböztetésére alkalmazhat: 

 

1. Számlanyitási díj, Ft/ számla 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a számlanyitásért (alszámlák megnyitásáért) milyen összegű, egyszeri ellenszolgáltatást 

kér (számít fel). Pl. 1.000.- Ft/ számla 

2. Számlafenntartási díj, Ft/számla/hónap 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a már megnyitott számlák (alszámlák) fenntartásáért, havonta rendszeresen milyen 

összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel). Pl. 1.000.- Ft/ számla/hónap 

3. Számlavezetési díj, Ft/hónap/számla 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a már megnyitott számlák (alszámlák) vezetéséért, havonta rendszeresen milyen összegű, 

ellenszolgáltatást kér (számít fel). Pl. 1.000.- Ft/ számla/hónap 

4. Naponta küldött bankszámlakivonat díja (Ft/kivonat) 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a már megnyitott, fenntartott és vezetett számlák (alszámlák) T és K forgalmának 

rögzítésére szolgáló, Számlatulajdonos Önkormányzat részére naponta (lezárt) megküldött 

Bankszámlakivonatokért, kivonatonként  rendszeresen milyen összegű, ellenszolgáltatást 

kér (számít fel). Pl. 1.000.- Ft/ kivonat 

5. Saját számlák közötti forgalom díja, 2 tizedes jegy pontossággal a 

forgalom %-ban megadva 
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A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett számlái 

(alszámlái) közötti forgalom bonyolítására rendszeresen milyen összegű, ellenszolgáltatást 

kér (számít fel) a bonyolított forgalom százalékában. Pl. 0,50 %/ forgalom 

 

6. Bankon kívüli elektronikus utalás díja, 2 tizedes jegy pontossággal 

a forgalom %-ban megadva 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) nem Számlavezető 

Pénzintézet által vezetett számlái közötti forgalom bonyolítására rendszeresen milyen 

összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel) a bonyolított forgalom százalékában, ha az 

utalás elektronikus (ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 0,50 %/ forgalom 

7. Bankon kívüli elektronikus utalás maximum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) nem Számlavezető 

Pénzintézet által vezetett számlái közötti forgalom bonyolítására legfeljebb milyen 

összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel) tételenként, ha az utalás elektronikus 

(ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 10.000.- Ft/ tétel.  

8. Bankon kívüli elektronikus utalás minimum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) nem Számlavezető 

Pénzintézet által vezetett számlái közötti forgalom bonyolítására legalább milyen összegű, 

ellenszolgáltatást kér (számít fel) tételenként, ha az utalás elektronikus (ügyfélterminál) 

rendszeren keresztül történt. Pl. 1.000.- Ft/ tétel 

9. Bankon belüli elektronikus utalás díja, 2 tizedes jegy pontossággal a 

forgalom %-ban megadva 
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A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) Számlavezető Pénzintézet 

által vezetett számlái közötti forgalom bonyolítására rendszeresen milyen összegű, 

ellenszolgáltatást kér (számít fel) a bonyolított forgalom százalékában, ha az utalás 

elektronikus (ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 0,50 %/ forgalom 

 

10. Bankon belüli elektronikus utalás maximum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) Számlavezető Pénzintézet 

által vezetett számlái közötti forgalom bonyolítására legfeljebb milyen összegű, 

ellenszolgáltatást kér (számít fel) tételenként, ha az utalás elektronikus (ügyfélterminál) 

rendszeren keresztül történt. Pl. 10.000.- Ft/ tétel.  

11. Bankon belüli elektronikus utalás minimum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) Számlavezető Pénzintézet 

által vezetett számlái közötti forgalom bonyolítására legalább milyen összegű, 

ellenszolgáltatást kér (számít fel) tételenként, ha az utalás elektronikus (ügyfélterminál) 

rendszeren keresztül történt. Pl. 1.000.- Ft/ tétel 

12. Bankon kívüli papír alapú utalás díja, 2 tizedes jegy pontossággal a 

forgalom %-ban megadva 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) nem Számlavezető 

Pénzintézet által vezetett számlái közötti forgalom bonyolítására rendszeresen milyen 

összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel) a bonyolított forgalom százalékában, ha az 

utalás papír alapú bizonylat alapján (nem elektronikusan, tehát nem az ügyfélterminál) 

rendszeren keresztül történt. Pl. 0,50 %/forgalom 
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12. Bankon kívüli papír alapú utalás minimum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) nem Számlavezető 

Pénzintézet által vezetett számlái közötti forgalom bonyolítására rendszeresen és 

minimálisan milyen összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel), ha az utalás papír alapú 

bizonylat alapján (nem elektronikusan, tehát nem az ügyfélterminál) rendszeren keresztül 

történt. Pl. 1.000 Ft/tétel 

 

13. Bankon kívüli papír alapú utalás maximum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) nem Számlavezető 

Pénzintézet által vezetett számlái közötti forgalom bonyolítására rendszeresen és 

maximálisan milyen összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel), ha az utalás papír alapú 

bizonylat alapján (nem elektronikusan, tehát nem az ügyfélterminál) rendszeren keresztül 

történt. Pl. 1.000 Ft/tétel 

14. Bankon belüli papír alapú utalás díja, 2 tizedes jegy pontossággal a 

forgalom %-ban megadva 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) Számlavezető Pénzintézet 

által vezetett számlái közötti forgalom bonyolítására rendszeresen milyen összegű, 

ellenszolgáltatást kér (számít fel) a bonyolított forgalom százalékában, ha az utalás papír 

alapú bizonylat alapján (nem elektronikusan, tehát nem az ügyfélterminál) rendszeren 

keresztül történt. Pl. 0,50 %/ forgalom 

15. Bankon belüli papír alapú utalás minimum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) Számlavezető Pénzintézet 

által vezetett számlái közötti forgalom bonyolítására rendszeresen és minimálisan milyen 
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összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel), ha az utalás papír alapú bizonylat alapján (nem 

elektronikusan, tehát nem az ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 1.000 Ft/ 

tétel 

16. Bankon belüli papír alapú utalás maximum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) Számlavezető Pénzintézet 

által vezetett számlái közötti forgalom bonyolítására rendszeresen és maximálisan milyen 

összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel), ha az utalás papír alapú bizonylat alapján (nem 

elektronikusan, tehát nem az ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 1.000 Ft/ 

tétel 

17. Bankon kívüli csoportos utalás díja, 2 tizedes jegy pontossággal a 

forgalom %-ban megadva 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) nem Számlavezető 

Pénzintézet által vezetett számlái közötti csoportos utalás (egyszerre több jogosult részére 

történik utalás pl. munkabér fizetés) forgalom bonyolítására rendszeresen milyen összegű, 

ellenszolgáltatást kér (számít fel) a bonyolított forgalom százalékában, ha az utalás 

elektronikus (ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 0,50 %/ forgalom 

18. Bankon kívüli csoportos utalás minimum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) nem Számlavezető 

Pénzintézet által vezetett számlái közötti csoportos utalás bonyolítására rendszeresen és 

minimálisan milyen összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel), ha az utalás elektronikus 

(ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 1.000 Ft/tétel 

19. Bankon kívüli csoportos utalás maximum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) nem Számlavezető 
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Pénzintézet által vezetett számlái közötti csoportos utalás bonyolítására rendszeresen és 

maximálisan milyen összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel), ha az utalás elektronikus 

(ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 1.000 Ft/ tétel 

20. Bankon belüli csoportos utalás díja, 2 tizedes jegy pontossággal a 

forgalom %-ban megadva 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) Számlavezető Pénzintézet 

által vezetett számlái közötti csoportos utalás (egyszerre több jogosult részére történik 

utalás pl. munkabér fizetés) forgalom bonyolítására rendszeresen milyen összegű, 

ellenszolgáltatást kér (számít fel) a bonyolított forgalom százalékában, ha az utalás 

elektronikus (ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 0,50 %/ forgalom 

21. Bankon belüli csoportos utalás minimum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) Számlavezető Pénzintézet 

által vezetett számlái közötti csoportos utalás bonyolítására rendszeresen és minimálisan 

milyen összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel), ha az utalás elektronikus 

(ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 1.000 Ft/ tétel 

22. Bankon belüli csoportos utalás maximum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) Számlavezető Pénzintézet 

által vezetett számlái közötti csoportos utalás bonyolítására rendszeresen és maximálisan 

milyen összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel), ha az utalás elektronikus 

(ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 1.000 Ft/ tétel 

23. Bankon belüli csoportos beszedés díja, 2 tizedes jegy pontossággal a 

jóváírt összeg %-ban megadva 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) Számlavezető Pénzintézet 
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által vezetett számlái közötti csoportos beszedés forgalom bonyolítására rendszeresen 

milyen összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel) a bonyolított forgalom (jóváírt összeg) 

százalékában, ha a beszedés elektronikus (ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 

0,50 %/ forgalom 

24. Bankon belüli csoportos beszedés minimum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) Számlavezető Pénzintézet 

által vezetett számlái közötti csoportos beszedés bonyolítására rendszeresen és 

minimálisan milyen összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel), ha a beszedés elektronikus 

(ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 1.000 Ft/ tétel 

25. Bankon belüli csoportos beszedés maximum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) Számlavezető Pénzintézet 

által vezetett számlái közötti csoportos beszedés bonyolítására rendszeresen és 

maximálisan milyen összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel), ha a beszedés 

elektronikus (ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 1.000 Ft/ tétel 

26. Bankon kívüli csoportos beszedés díja, 2 tizedes jegy pontossággal a 

jóváírt összeg %-ban megadva 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) nem Számlavezető 

Pénzintézet által vezetett számlái közötti csoportos beszedés forgalom bonyolítására 

rendszeresen milyen összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel) a bonyolított forgalom 

(jóváírt összeg) százalékában, ha a beszedés elektronikus (ügyfélterminál) rendszeren 

keresztül történt. Pl. 0,50 %/ forgalom 

27. Bankon kívüli csoportos beszedés minimum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) nem Számlavezető 
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Pénzintézet által vezetett számlái közötti csoportos beszedés bonyolítására rendszeresen és 

minimálisan milyen összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel), ha a beszedés elektronikus 

(ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 1.000 Ft/ tétel 

28. Bankon kívüli csoportos beszedés maximum díja, Ft /tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláinak (alszámláinak) és harmadik személy (szervezet stb.) nem Számlavezető 

Pénzintézet által vezetett számlái közötti csoportos beszedés bonyolítására rendszeresen és 

maximálisan milyen összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel), ha a beszedés 

elektronikus (ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 1.000 Ft/ tétel 

 

29. Fióki készpénz felvétel díja, 2 tizedes jegy pontossággal a forgalom 

%-ban megadva 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláiról (alszámláiról) történő fióki készpénzfelvétel esetén a felvétel (forgalom) %-ban 

mekkora összegű díjat számít fel pl. 0,25%/ forgalom 

30. Fióki készpénz felvétel minimum díja Ft/tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláiról (alszámláiról) történő fióki készpénzfelvétel esetén mekkora összegű díjat 

számít minimálisan pl. 1.000 Ft/ tétel 

31. Fióki készpénz felvétel maximum díja Ft/tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláiról (alszámláiról) történő fióki készpénzfelvétel esetén mekkora összegű díjat 

számít maximálisan pl. 1.000 Ft/ tétel 

32. Folyószámlához kapcsolódó postai szolgáltatások ügyintézési díja 

(Ft/év összegben, a Magyar Posta ZRt. díjain felül) 
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Ajánlattevő biztosítson lehetőséget az alábbi postai szolgáltatásokra: 

- A készpénz átutalási megbízás használatával Ajánlatkérő részére 

készpénzbefizetések teljesíthetők a postahivatalokban (például a helyi adók, 

önkormányzati tulajdonú helységek bérleti díjai vagy a támogatások törlesztési 

részleteinek befizetése).  

- A készpénzfelvételi utalvány használatával Ajánlatkérő 

folyószámlája terhére készpénzt vehet fel az Ajánlatkérő által megjelölt 

postahivatalokban.  

- A kifizetési utalvány használatával Ajánlatkérő bankszámlájáról 

indíthat utalásokat postai címre (például segélyek vagy munkabér kifizetése 

esetén)  

A postai szolgáltatások mindegyike esetében az Ajánlatkérőnek csak az 

Ajánlattevővel kell kapcsolatot tartania, minden további teendő intézésében Ajánlattevő 

jár el Ajánlatkérő nevében. Ajánlatkérő a fenti szolgáltatásokat magában foglaló 

szolgáltatás éves ügyintézési díjaként egy konkrét Ft összeget vár el.  

33. Elektronikus terminál havi díja, Ft/hónap 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére az elektronikus terminál használatáért milyen 

összegű havidíjat számít fel pl. 1.000 Ft/hónap 

34. VIBER átutalás díjai, 2 tizedes jegy pontossággal a forgalom %-

ban megadva 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláiról (alszámláiról) történő VIBER átutalás (ügyfélterminálon keresztül) esetén a 

(forgalom) %-ban mekkora összegű díjat számít fel pl. 0,25%/ forgalom 

35. VIBER átutalás díjminimum, Ft/tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláiról kezdeményezett (alszámláinak) VIBER utalás bonyolítására rendszeresen és 
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minimálisan milyen összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel), ha az utalás elektronikus 

(ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 1.000 Ft/ tétel 

36. VIBER átutalás díjmaximum, Ft/tétel 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére már megnyitott, fenntartott és vezetett 

számláiról kezdeményezett (alszámláinak) VIBER utalás bonyolítására rendszeresen és 

maximálisan milyen összegű, ellenszolgáltatást kér (számít fel), ha az utalás elektronikus 

(ügyfélterminál) rendszeren keresztül történt. Pl. 1.000 Ft/ tétel 

37. Késedelmi kamat, O/N BUBOR bázison +/- %-ban megadva 4 

tizedes jegy pontossággal 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére milyen összegű késedelmi kamatot számít fel 

O/N Bubor bázishoz viszonyítottan, az eltérés százalékában megadva. pl. ON/ Bubor  

bázis + 1,0000 % 

 

 

38. Lekötött betét kamata, O/N BUBOR bázison +/- %-ban megadva 4 

tizedes jegy pontossággal 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére az esetleges lekötései után milyen mértékű 

kamatot fizet. Pl. O/N Bubor bázis+1,0000 % 

39. Folyószámla követel kamat (látra szóló kamat), O/N BUBOR 

bázison +/- %-ban megadva 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az adott Ajánlattevő 

a Számlatulajdonos Önkormányzat részére látra szóló kamatként, a napvégi folyószámla 

követel egyenleg után milyen mértékű kamatot fizet. Pl. O/N Bubor bázis+1,00 %. A 

kamatot 2 tizedes jegy pontossággal kérjük megadni. 
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40. Folyószámla hitel (munkabér hitel) kamatmarge, O/N BUBOR 

bázison +/- %-ban megadva 2 tizedes jegy pontossággal 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy abban az esetben, 

ha az Önkormányzat folyószámla hitelt vesz igénybe milyen mértékű kamatmarge 

fizetésére kötelezett O/N Bubor bázishoz viszonyított eltérés százalékában megadva. Pl. 

O/N Bubor bázis + 0,25 % 

41. Folyószámla hitel (munkabér hitel) kezelési költsége, %-ban 

megadva 2 tizedes jegy pontossággal 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy abban az esetben, 

ha az Önkormányzat folyószámla hitelt vesz igénybe milyen mértékű egyszeri kezelési 

költség fizetésére kötelezett az igénybe vett hitel összegének százalékában megadva. Pl. 

0,25 % 

42. Folyószámla hitelhez (munkabér hitel) kapcsolódó rendelkezésre 

tartási jutalék, %-ban megadva 2 tizedes jegy pontossággal 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az Önkormányzat 

rendelkezésére tartott Folyószámla hitel összegéhez viszonyítva milyen mértékű 

rendelkezésre tartási jutalék fizetésére kötelezett az igénybe nem vett hitel összegének 

százalékában megadva. Pl. 0,25 %/év 

43. Folyószámla hitelhez (munkabér hitel) kapcsolódó minden egyéb 

költség Ft-ban megadva 

A részszempontra adott Ajánlattevői ajánlat tartalmazza, hogy az előző pontokban 

meghatározott díjakon felül, a folyószámla hitelezést milyen összegű/mértékű egyéb 

költség terheli. A díjat Ft-ban kérjük meghatározni. úgy, hogy 300.000.000 Ft 

alapulvételével kell számítani, egyszeri költség esetén az egyszeri díjat, folyamatosan 

felmerülő költség esetén pedig a teljes szerződéses futamidő alapulvételével. Pl. 10.000 Ft 
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II. Melléklet - Esettanulmány 

 

Vállalkozóbarát település 

 

Minden település hangoztatja, hogy célkitűzése a helyi gazdaság ösztönzése, segítése. A 2008-

as világválság jelentősen kihatott mind a köz, mind a magánszféra működésére. Mindkét fél 

kénytelen volt a közös kapcsolatukat átgondolni és megreformálni. Ennek hatására országosan 

több intézkedéscsomag készült a helyi ipar és üzletek működésének a segítésére. Szentendrén 

a helyi vállalkozók támogatására született meg – település híres kereskedő és szálloda 

üzemeltető családjáról elnevezve - a Huzsvik program. 

 

A program célja a 

1. A Hivatal vállalkozásbarát jellegének, az egyszerűbb ügyintézés lehetőségének 

erősítése, a szükséges belső átszervezés, megerősítés végrehajtása; 

2. A vállalkozókkal való intenzívebb és rendszeresebb információ-csere és 

kapcsolattartás intézményének megteremtése; 

3. Hatékonyabb városmarketing és lakosság-kommunikáció városon belül és kívül; 

4. Az önkormányzat döntéseiben minél határozottabban jelenjenek meg a vállalkozás-

élénkítés érdekei és eszközei; 

5. A Belváros vonzerejének növelése kommunikációs, városmarketing, kulturális, 

turisztikai, köztisztasági, közlekedés-szervezési területen – az érintettek bevonásával; 

6. Beruházások élénkítése. 

 

Fontos elem az átláthatóság, a törvényileg kötelező évi egy közmeghallgatás helyett kettő, 

rendszeres lakossági fórumok városrészekben a környéket érintő témákban. Az adóbevallásra 

felszólító csekkhez mellékelve van egy adólevél, amely részletesen tartalmazza a város 

adóbevételeit és annak elköltését. Rendszeres beszámolók az ipartestületbe, nagyadózók 
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részére szűk körű személyes prezentáció a célokról és az eredményekről. 

 

A Huzsvik program elemei 

Huzsvik program elemei 

I.Hivatali Adminisztrációs program 

Meglévő elemek Új elemek 

virágkihelyezés ingyenes, de főkertész és 

főépítész hozzájárulása kell 
vállalkozói forródrót és email üzemeltetése 

gyorsított szezonális közterület-használati 

engedélyezési eljárás 

hivatalban főállású vállalkozói referens 

alkalmazása 

építkezés ideje alatt kedvezményes díjú 

közterület-használat 

várostól független közszolgáltató cégek 

tevékenységének koordinálása 

 vállalkozói ügyintézés-elégedettség mérése 

 „Ügyfélbarát levelezés” 

 
meghosszabbított ügyfélfogadás az 

Okmányirodában 

II. Részvétel az Önkormányzat döntéseiben 

Meglévő elemek Új elemek 

ipartestületi tag a Városüzemeltetési 

Bizottságban 

Alkotóművészeti Platform vegye át a 

Művészeti Tanácstól a termék-zsűriző 

feladatát 

Önkormányzat civil rendelete szerint a 

„Vállalkozók Tanácsa” felállítása 

 

„legjobb iparosa díj” odaítélése  

Mecénás-díj megalapítása  

III. Információs program 

Meglévő elemek Új elemek 

vállalkozói adatbázis folyamatosan 

aktualizálva 

e-ügyintézés biztosítása 

rendszeres kapcsolat a helyi ipartestülettel „Legyen kéthavonta vállalkozói fórum!” 

közérdekű zöld e-mail,  

zöld-telefonszám bevezetése 

tájékoztatás a vállalkozásokat érintő 

jogszabályi (hatósági, közbeszerzési) 

változásokról 

„városkönyv” bevezetése, negatív és pozitív 

észrevételeknek 

önkormányzat által kiírt pályázatokról külön 

értesítésaz Ipartestület számára 

„városi házirend”minden családnak a rendszeresen, negyedévente megjelenő 
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legfontosabb tudnivalókról hírlevél a fontosabb önkormányzati 

eseményekről 

IV. Beruházás-élénkítő program 

Meglévő elemek Új elemek 

kisebb (a közbeszerzési értékhatár alatti) 

beruházások esetében a helyi vállalkozások 

közvetlen megkeresése 

Szentendre Kártya vagy Dunakanyar Kártya 

bevezetése 

Ipartestület környezetvédelmi „almacsutka” 

programjának támogatása 

szentendrei vagy dunakanyari helyi pénz 

bevezetése 

vagyongazdálkodási koncepció megalkotása 
vagyongazdálkodási koncepció 

felülvizsgálata 

belvárosi ingatlanállomány műszaki-

gazdasági jellegű felmérése 

dokumentum, a városi befektetési 

lehetőségekről 

 
„1+1” útépítések(fele lakosság-fele 

önkormányzat) támogatása 

 bérlakások felújítása 

 önkormányzati telkek értékesítése 

 
vállalkozói hitelprogram indítása 

hitelintézetekkel együttműködve 

 Vállalkozói park kijelölése 

V. Belvárosi Vonzerő-élénkítő program 

Meglévő elemek Új elemek 

helyi specialitású termékeket árusító üzletek 

segítése 

újabb, nagyszámú látogatót vonzó 

rendezvények tervezése, Szentendrei Nyár és 

a Teátrum továbbfejlesztése 

Dumtsa utca felújításakor széleskörű 

egyeztetések a helyi vállalkozásokkal 

belvárosban terezett programok egyeztetése a 

vállalkozókkal 

az elindult beruházások (Belváros, 

MűvészetMalom, Korzó) jelentős vonzerő-

növekedést jelentenek 

dunai attrakciók kifejlesztése, együttműködés 

a Duna Stratégia hazai felelőseivel és a városi 

folyószakaszon érdekelt vállalkozásokkal 

Városháza tetőfelújítása 
tárgyalás a BKV vezetőivel esetleges 

„irányjáratok” beindításáról 

az új fejlesztésű programok (Advent, 

Szentendre Éjjel-nappal Nyitva) sok embert 

vonzanak a Belvárosba 

a téli hónapokban ingyenes korcsolyapálya, 

hétvégente piac a Főtéren 

 
testvérvárosok kulturális produkcióinak a 

városba invitálása 

 
a hagyományos helyi jellegű szokások, 

ételek, gyümölcsök elérhetőségének segítése 

 Bogdányi utcában egységes üzleti portál 
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kialakítása 

 

kormányhivatallal együttműködés a belvárosi 

homlokzatok felújításának rövidebb eljárási 

idejű engedélyeztetésére 

 
a közterület-használat engedélyezésénél a 

„duplikált fizetés” megszüntetése 

  

VI. Integrált Kommunikációs program 

Meglévő elemek Új elemek 

TDM létrehozásával erőteljesebb városi 

kommunikáció elősegítése 

TDM felkérése város-kiajánló csomagok 

elkészítésére, saját idegenvezetői rendszer 

kialakítása 

városi honlap fejlesztése 
önálló kommunikációs szakember 

alkalmazása a Városházán 

médiakabinet felállítása az egységes városi 

kommunikációért 

Szentendre és vidéke városi hetilap 

ingyenessé tétele 

Bluetooth kapuk felállítása, WIFI elérhetőség 

a belvárosban 

egységes sajtólista összeállítása, rendszeres 

kapcsolat a regionális és az országos 

médiával 

 

tárgyalás a BKV vezetőivel a HÉV-

végállomáson elhelyezendő információs 

elemekről 

 

  



125 
 

III. Melléklet -  A területfejlesztésre vonatkozó hazai jogszabályok 

 

Törvények - 1990. évi LXV tv. (Ötv.) 

- 1992. évi LXXXIX tv. 

- 1996.évi XXI. tv 

- 1997. évi LXXVIII. tv. ( Étv.) 

- 1997. évi CXXXV. tv. 

- 2003. évi XXVI. tv. (Ottv.) 

- 2004. évi CVII. tv. 

- 2005. évi LXIV. tv. (Battv) 

 

Kormányrendeletek - 253/1997 (XII.20.) Korm. r. (OTÉK) 

- 27/2003. (III. 4.) Korm. r. 

- 19/2005. (II.11.) Korm. r. 

- 51/2005 (III.24.) Korm. r. 

- 104/2006. (IV.28.) Korm. r. 

- 252/2006 (XII.07.) Korm. r. 

- 47/2008 (III.5.) Korm. r. 

- 277/2008. (XI. 24.) Korm. r. 

- 76/2009 (IV.8.) Korm. r.  

- 218/2009. (X.6.) Korm. r. 

- 282/2009. (XII. 11.) Korm. r. 

- 77/2010 (III.25.) Korm. r. 

 

Miniszteri rendeletek - 40/1999. (IV. 23.) FVM r. 

- 137/2004. (IX. 18.) FVM r. 

- 24/2007. (IV.17.) FVM r. 

- 145/2009. (XI.6.) FVM r. 

 

Országgyűlési határozat - 97/2005 (XII.25.) Ogy. hat. (OTK) 

 

Kormányhatározat - 2305/2002 (X.10.) Korm. hat. 

 

 

 
Véleményezésre jogosult szervek 

Területfejlesztési koncepciók és programok Területrendezési tervek 

1. Országos Területfejlesztési Tanács; 1. Országos Területfejlesztési Tanács; 

2. miniszterek; 2. miniszterek; 

 

3. a következő kormányhivatalok: 

a) Központi Statisztikai Hivatal, 

b) Nemzeti Hírközlési Hatóság, 

c) Magyar Energia Hivatal, 

d) Országos Atomenergia Hivatal; 

3. a következő kormányhivatalok: 

a) Központi Statisztikai Hivatal, 

b) Magyar Energia Hivatal, 

c) Országos Atomenergia Hivatal; 

4. Országos Környezetvédelmi Tanács; 4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal; 

5. Magyar Tudományos Akadémia; 5. Országos Környezetvédelmi Tanács; 

6. országos önkormányzati érdekszövetségek; 6. Magyar Tudományos Akadémia; 

7. az érintett regionális fejlesztési tanácsok; 7. országos önkormányzati érdekszövetségek; 

8. az érintett térségi fejlesztési tanácsok; 8. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint 

építészek országos kamarái; 

9. az érintett megyei területfejlesztési tanácsok; 9. az érintett regionális fejlesztési tanácsok; 

10. az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok, 10. az érintett térségi fejlesztési tanácsok; 
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többcélú kistérségi társulások; 

11. az érintett megyei önkormányzatok; 11. az érintett megyei területfejlesztési tanácsok; 

12. érintettsége esetén a fővárosi önkormányzat; 12. az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok, 

többcélú kistérségi társulások; 

13. az érintett megyei jogú városok 

önkormányzata; 

13.
10

 az érintett területi államigazgatási szervek 

közül: 

a) illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi 

és vízügyi felügyelőség, 

b) működési területével érintett nemzeti park 

igazgatóság, 

c) működési területével érintett környezetvédelmi 

és vízügyi igazgatóság, 

d) a megyei kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága, 

e) a megyei kormányhivatal növény- és 

talajvédelmi igazgatósága, 

f) fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális 

örökségvédelmi irodája, 

g) a fővárosi és megyei kormányhivatal 

közlekedési felügyelősége, 

h) a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes* 

megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve, 

i) illetékes megyei kormányhivatal földhivatala, a 

fővárosban a Fővárosi kormányhivatal 

földhivatala, 

j) illetékes állami főépítész; 

14. az érintett települési önkormányzatok; 14. a szomszédos megyei önkormányzatok; 

15. az érintett területi államigazgatási szervek 

közül: 

a) illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi 

és vízügyi felügyelőség, 

b) működési területével érintett nemzeti park 

igazgatóság, 

c) működési területével érintett környezetvédelmi 

és vízügyi igazgatóság. 

15. az érintett megyei önkormányzat; 

 16. érintettsége esetén a fővárosi önkormányzat; 

 17. az érintett megyei jogú városok 

önkormányzata; 

 18. az érintett települési önkormányzatok. 

  

 

 

  

                                                           
10

 A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv feladatait a Veszprém Megyei Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedő 

illetékességgel látja el. 
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