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Előszó 

 

Az egyetemi agrárközgazdász-képzés továbbfejlesztését előmozdítani kívánó 

„Településfejlesztés. Elméleti jegyzet” megjelentetésével egy olyan korszerű, a legújabb 

regionális tudományi, terület- és településfejlesztési kutatási eredményeket egyaránt 

tartalmazó tananyagot vehetnek kézbe a felsőoktatási intézmények hallgatói, amelynek 

segítségével jól eligazodhatnak a településfejlesztés elméletének egyes résztémáiban. 

Első lépésben megismerkedhetnek a településfejlesztéshez kapcsolódó 

alapfogalmakkal, a különféle település-felosztási módokkal, településfajtákkal, valamint a 

településhálózat fejlődési kérdéseivel foglalkozó fontosabb tudományágakkal. Áttekintést 

kapnak a településfejlesztés és -rendezés alapvető összefüggéseiről, továbbá az állam és a 

települések közötti viszony alakulását meghatározó tényezők rendszeréről. 

Külön fejezet szól a településfejlesztés történeti sajátosságairól és nemzetközi 

gyakorlatáról. Ennek keretében a jegyzet tárgyalja Európa országainak a két világháború 

közötti egymástól eltérő településfejlesztési gyakorlatát, majd a háború utáni időszakra 

vonatkozóan Nyugat-Európa tőkés, és Kelet-Közép-Európa egykori szocialista országainak 

településfejlesztése közötti különbségeket. A jegyzetben hangsúlyozottan jelenik meg az 

Európai Unió tagországainak településfejlesztési gyakorlata napjainkban.  

A jegyzetből részletes ismereteket kap a hallgató a rendszerváltozás utáni 

Magyarország településhálózatának sajátosságairól, településfejlesztési és -fejlődési 

folyamatairól és az ezeket meghatározó irányelvekről. Megkülönböztetett figyelmet szánunk a 

hazai településfejlesztés kitüntetett színterének, a városfejlesztésnek idő- és térbeli 

dimenzióinak. 

A tananyag behatóan foglalkozik a településfejlesztés eszközeivel, szereplőivel, 

valamint az intézményi környezettel, modellek segítségével világítva rá az egyes fejlesztési 

tényezők között fennálló legfontosabb összefüggésekre. A jegyzet bemutatja az 

önkormányzatoknak mint a településfejlesztés kiemelt szereplőinek tevékenységét valamint a 

különböző országos és regionális hatáskörű állami szervezeteknek, továbbá a vállalati-

vállalkozói szférának a településfejlesztés rendszerében elfoglalt helyét és működési 

jellemzőit. Külön fejezetrészek tárgyalják az érdekegyeztetés és koordinálás 

településfejlesztésben betöltött szerepét, továbbá a város-, a falu- és a tanyafejlesztés más-más 

megoldási stratégiákat igénylő problémáit. A hallgatók képet kaphatnak a településfejlesztés 

komplex eszközéről, a településmarketingről is.  

A településfejlesztés jövőbeni szakembereinek ismerniük kell az önkormányzati 

szinten jelentkező feladatok sokszínűségét és azokat a jogszabályokat, amelyek keretként 

szolgálnak a településszintű szabályozáshoz. A jegyzet utolsó része áttekinti ezeket a 

feladatokat, továbbá betekintést nyújt a hatékony településfejlesztést elősegíteni hivatott 

településmenedzselés fortélyaiba.  

A jegyzet tartalmának összeállításánál a legfőbb szempont az volt, hogy egy lényegre 

törő, olvasmányos, jól érthető és a legfontosabb tudnivalókat kiemelő tananyag szülessen, 

amelyből a hallgatók megszerezhetik mindazokat a szakmai ismereteket, amelyeket 

diplomájuk megszerzését követően az államigazgatási, a területi és települési igazgatási vagy 

a vállalati gyakorlatban egyaránt jól tudnak hasznosítani. 

 

Budapest, 2012. november 

A szerzők 
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1. A településfejlesztés alapfogalmai és viszonyrendszere 

 

1.1. A település fogalmi megközelítései 

 

 

A településa társadalmi tér mesterségesen létrehozott, eltérő nagyságú alapegysége, 

amelyben a legfontosabb és leggyakoribb társadalmi-gazdasági tevékenységek (az ún. 

„társadalmi alapfunkciók”) térben koncentráltan vannak jelen. Társadalmi alapfunkció a 

lakás („lakni valahol”), a munkavégzés, az oktatás-képzésben való részvétel, a létfenntartással 

kapcsolatos tevékenységek (pl. bevásárlás), valamint a szabadidő-eltöltés módjai (Berényi, 

1992). Utóbbiak szabad választás eredményei (pl. vásárlás, strandolás), vagy külső kényszer 

hatására végzett tevékenységek (pl. ügyintézés). 

Egy országon belül a települések döntő többsége önálló közigazgatási egység, amely igen 

eltérő nagyságú lakosságszámmal rendelkezik, és amelyeknek – különbözőségük ellenére – 

számos közös tulajdonságuk van. E tulajdonságok több szempontból értékelhetők és 

különböző mutatók alapján összehasonlíthatók. Így a közös vonások alapján a települések 

között rangsor állítható fel (lásd: településhierarchia). 

A települések fogalomköre tárgyalható egyfelől államjogi kritériumoknak megfelelően, azaz 

államigazgatási alapon, másrészt a társadalmi lét objektív terének megismerési igényéből 

kiindulva, azaz településtudományi értelemben. Ily módon - az egyes kritériumrendszerek 

eltérő tartalma alapján - a településcsoportok, településfajták különbözőképpen  oszthatók fel. 
 
 

1.1.1. Államigazgatási szempontú településfelosztás 

 

 

Államigazgatási szempontból a települések jogállásuk szerint oszthatók városok és községek 

csoportjára. Mindkét kategória használja a belterület és a külterület fogalmát is, a nagyobb 

városok pedig további, kisebb területi-közigazgatási egységre (kerületekre, városrészekre) 

oszthatók. Utóbbiak közigazgatási jogköre jelentősen eltérhet a város egészére vonatkozóktól. 

A kerületek önállóságának (autonómia) mértékét különböző törvények és jogszabályok 

határozzák meg, ill. szabályozzák. 

A város államigazgatási értelemben egy vagy több településből és lakatlan területrészekből 

álló, jogilag és térképen egyaránt egyértelműen elhatárolt, jogszabály által városi 

jogállásúnak minősített és névvel ellátott államigazgatási területi egység. Egy település 

várossá nyilvánításának joga az egyes országokban általában a legmagasabb közjogi méltóság 

– köztársasági elnök, szövetségi elnök (az európai alkotmányos monarchiákban a király, ill. a 

királynő) – illetékességi körébe tartozik.  
A városok közigazgatási jogosítványaik alapján további két csoportra oszthatók: a 

megyékének megfelelő, törvényben rögzített jogokkal rendelkező megyei jogú városokra, 

valamint az ilyen jogokkal nem bíró egyéb városokra.  
A község közigazgatási szempontból a városnál alacsonyabb rangú, önkormányzati joggal 

felruházott, jogilag és térképen is egyértelműen elhatárolt, jogszabály által községi 

jogállásúnk minősített és névvel ellátott államigazgatási területi egység. A jogi értelemben 

vett község nem jelent minden esetben önálló közigazgatási egységet. Gyakori, hogy 

aprófalvas területeken több kisebb népességszámú községet egy nagyobb népességszámú 

község önkormányzata irányít.  



7 
 

A településekhez tartozó további, államigazgatási tartalmú fogalmak a következők:  

belterület, külterület, valamint az utóbbihoz kötődő külterületi lakott hely. 
 A belterület a településnek az a – nem mezőgazdasági és nem erdőgazdasági területét 

magában foglaló – része, amelynek határát a város, ill. község általános rendezési 

terve tartalmazza. A belterület építési szempontból lehet beépített terület, beépítetlen 

közterület (pl. utca, tér), valamint beépítésre felhasználható terület (pl. építési telek). 

Egy városnak, ill. közégnek több belterülete is lehet. Fekvés alapján a belterület 

központi és egyéb belterületre oszlik.  
 A külterület a településnek az általános rendezési tervben (ÁRT) meghatározott 

belterületi határán kívül fekvő része. Nagy részük mezőgazdasági művelés alatt álló, 

erdőgazdasági vagy parlagterület.  
 A külterületi lakott hely a város vagy község külterületén fekvő, általában a 

belterületi lakónépességhez képest lényegesen kisebb népességszámú település, 

településrész (tanya, üzemi lakótelep, erdészház stb.)  

A járás a megye területén belül elhelyezkedő meghatározott településszámú, kijelölt 

székhellyel rendelkező, névvel ellátott államigazgatási területi egység. A járás létesítéséről, 

megszüntetéséről, székhelyének kijelöléséről a legfelső törvényhozó testület dönt. A járás 

területe egyben a hozzá tartozó községi önkormányzatok működési területének egysége. 
Az 1950-es években a legtöbb kelet-közép-európai országban az egyes megyéken belüli 

önálló tanácsú és közös tanácsú községeket járásokba szervezték. A járáson belüli községek 

fejlesztési lehetőségei a járási tanácsok döntéseitől függtek.  
Az 1989 után a tanácsrendszert az önkormányzati rendszer váltotta fel, amelynek során a 

városok és a községek visszakapták törvényekben rögzített önállóságukat (autonómiájukat). 

Egyes országok aprófalvas térségeiben ismét körjegyzőségeket alakítottak fel, miközben sor 

került számos, korábban hatalmi szóval egyesített község szétválására is. 

Magyarországon az államigazgatási rendszer gyökeres átalakulás előtt áll. A járások újbóli 

kialakításáról és az ehhez kapcsolódó jogszabályok módosításáról, a helyi államigazgatási 

rendszer megújításáról a 2012. évi XCIII. törvény rendelkezik. A járási hivatalok feladatait, 

illetékességi szabályait, szakigazgatási szerveit, szakmai irányításukat, valamint a járási 

hivatalok székhelyét és illetékességi területét a 218/2012. (VIII. 13.) Kormányrendelet 

szabályozza. A Kormányrendelet 198 járás kialakításáról rendelkezik, melyből 23 járás 

Budapesten  - a kerületeknek megfelelő területi beosztásban - jön létre. 

 

 

1.1.2. Tudományos alapú településfelosztás 

 

 

A településtudomány a települések alaktani tulajdonságait, épített környezetének jegyeit, 

társadalmi és gazdasági funkcióiból fakadó működési jellemzőit, közlekedési elérhetőségét 

stb. kutatja. Miközben szintén használja a város fogalmát, nem foglalkozik a városok 

jogállásával. Ily módon nem „községeket”, hanem falvakat vizsgál, nem különít el a 

közigazgatási határon belül bel- és külterületet, hanem városrészek és tanyák működési 

sajátosságait igyekszik feltárni.  
 

 A város 

Településtudományi értelemben a város olyan központi szerepkörrel rendelkező település, 

amely számos környékbeli vagy tőle távolabb fekvő, általában nála kisebb lakosságszámú 

településre vonatkozóan kiterjedt gazdasági, szolgáltatási, egészségügyi, oktatási, kulturális 

és egyéb ellátási funkciókkal rendelkezik. A városokat a településtudomány két szempontból 
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osztja fel: egyfelől méretük (lakosságszámuk), másfelől a gazdasági-társadalmi életüket 

meghatározó funkcióik alapján (Kőszegfalvi és Lloyd, 1999).  
Népességstatisztikai szempontból egy településnek van állandó népessége, ami a településre 

mint állandó lakóhelyre az önkormányzatnál bejelentkezett lakosok összességét tartalmazza. 

Létezik a jelenlevő népesség kategória is, amely az adott időszakban a településen lakó, 

állandó és ideiglenes ott-tartózkodás céljából bejelentkezettek, továbbá a be nem jelentkezett 

ott-tartózkodók együttes száma. További mutató az éjszakai népesség, amelybe beleértendők 

a tartósan ott-tartózkodókon kívül a település szálláshelyein éjszakázó turisták, a helyi 

lakosoknál éjszakázó más településen élők (pl. rokonok, barátok, ismerősök).  

Fontos mutató a városállomány nagyság szerinti megoszlása. Méretük alapján a városi 

jogállású települések kisváros, középváros, nagyváros kategóriákba sorolhatók (Kőszegfalvi 

és Lloyd, 1999; Meggyesi 2006; Illés 2008). Miután az utóbbi két évtizedév során a várossá 

nyilvánítások egyre kisebb településekre terjedtek ki, emiatt célszerű e 3 kategóriát 7-re 

bővíteni (Tiner, 2008):  

1. Apróvárosok. Apróvárosnak tekinthetők az 5 ezer főnél kevesebb lakosú városi jogállású 

települések. Számuk a Kárpát-medence országaiban a fokozódó várossá nyilvánítási folyamat 

eredményeként egyre gyarapodik. (Magyarországon pl. évente 10–15 község kap városi 

rangot, több mint 2/3 részük lakossága nem éri el az 5000 főt.) Döntő többségük városi 

funkciókkal nem vagy alig rendelkező település, csupán környékük apró- is kisfalvainak 

népessége számára nyújtanak a falvakénál kissé magasabb szintű szolgáltatásokat.  

2. A kisvárosok 5–10 ezer fős lakossággal rendelkező városok. Általában járások vagy 

kistérségek székhelyei, központjai. Változó számú és méretű környékbeli falu lakossága 

számára biztosítanak korlátozott számú munkahelyet, alap-, ill. középszintű ellátást. (2001 óta 

Magyarországon az évente várossá nyilvánított falvak alig egyharmadának lakosságszáma éri 

el a kisvárosnak megfelelő értéket.) 

3–5. A középvárosok körébe korábban sorolt, 10–100 ezer lakosú városok méretkategóriája 

túlságosan tág ahhoz, hogy mindegyiküket hasonló funkciókkal lehessen leírni. Emiatt 

további 3 alkategóriájukat célszerű megkülönböztetni: a 10–25 ezer fős kis középvárosokat, a 

25–50 ezer lakosú „klasszikus” középvárosokat, valamint az 50–100 ezer fős nagy 

középvárosokat. A változó méretű középvárosok többsége járás-, ill. kistérségi központ 

funkciókat lát el. Gazdasági erejük arányában nyújtanak a vonzáskörzetükbe tartozó, változó 

számú községállomány népessége számára munkavállalási lehetőséget, hiányos vagy teljes 

középszintű ellátást, anyagi, kulturális, oktatási, egészségügyi stb. szolgáltatásokat. 
6. A nagyvárosok a 100–500 ezer főnyi lakossággal rendelkező városok, általában regionális 

vagy mezoregionális (megyei szintű) gazdasági, kulturális, oktatási, centrumfunkcióval, egyes 

esetekben szerény nemzetközi (az 1990-es évek óta egyesült Európán belül euro-regionális) 

szerepkörrel. Többségük regionális központ országrészekre kiterjedő vonzáskörzettel, 

nagyszámú ipari, szolgáltató és a nem anyagi ágazatokban biztosított munkahellyel. 

Lakosságának és a vonzáskörzetében lakóknak – az országos szintűeket kivéve – teljes körű 

felső szintű ellátást kínál az anyagi jellegű, a kulturális, oktatási, egészségügyi stb. 

szolgáltatások területén. A nagyvárosok köréből kerültek ki az átlagosnál jóval kedvezőbb 

földrajzi fekvésű, tőkevonzó képességű, országos hatókörrel és a politikai-gazdasági irányító 

funkciók koncentrálódásával jellemezhető metropoliszok. 
7. A metropolisz az 500 ezer fő feletti lakosú nagyváros országos (gyakran interregionális) 

méretű politikai, államigazgatási, gazdasági, kulturális irányító funkciókkal, korlátozott és 

differenciált módon erősödő, ill. gyengülő nemzetközi szerepkörrel. Kelet-Közép-Európa 

országainak fővárosai közül csak az egymilliót meghaladó lakosságszámúak (Bécs, Prága, 

Budapest, Varsó, Bukarest) tartoznak a metropoliszok közé. A Közép-Európa keleti felében 

elhelyezkedő országok többségében - a városfejlődés történelmi megkésettsége miatt -  

metropolisszá legtöbb esetben csak a fővárosok fejlődtek.  
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A településkutatók a városokat meghatározó gazdasági-társadalmi funkcióik alapján is 

felosztották (pl. bányavárosok, iparvárosok, mezővárosok, vásárvárosok, iskolavárosok, 

fürdővárosok). A különleges funkciójú városokat képviselték pl. a vallási zarándokhelyek, a 

fesztiválvárosok, a hegyvidéki üdülőközpontok. Napjainkra funkcionális alapú városfelosztás 

csak néhány kisvárosra érvényes, a nagyvárosok többsége multifunkcionális, rájuk a fenti 

jelzők csak korlátozottan értendők.  
A 20. századi városfejlődés során az említett funkciók tiszta formában való megjelenése egyre 

inkább a kis- és középvárosokra lett jellemző (pl. ilyen az egyetlen ipari nagyüzem adóitól és 

foglalkoztató kapacitásától függő ipari kisváros, vagy a kizárólag turizmusra alapozott 

szolgáltató funkciókkal rendelkező üdülőváros). A nagyvárosok többsége a funkciók 

sokszínűségével és szélesedésével bír. A nagyvárosok körében rendszerint kiemelkedő 

politikai, állam- és közigazgatási, gazdasági, szolgáltatási és kulturális szerepet töltenek be a 

fővárosok, amelyek országos hatókörű intézmények székhelyei. 
Külön említendők a nemzetközi városok, amelyek megjelenése és szaporodása a 20. század 

városközi kapcsolatok erősödésének következménye (Barta, 1998). Fő jellemzőjük a 

külföldiek, az idegen eredetű szolgáltatások és kultúrák jelentős mértékű elterjedése és 

térnyerése az adott városban. 
A városközi kapcsolatok világméretű fejlődésének termékei a mai világvárosok. 

Sajátosságuk, hogy az ott székelő politikai, gazdasági, kulturális, vallási stb. világközpontok 

döntéseinek az egész Földre kiterjedő hatása van. Közéjük tartoznak a pénzügyi világ 

központjai (New York, Tokió, London), a katolikus vallás világközpontja (Róma, 

Vatikánváros), a divat fővárosa (Párizs), valamint a világpolitika alakulását meghatározó 

módon befolyásoló nagyhatalmak fővárosai (Washington, Moszkva, Peking).  

 

 A falu 

A falu a városnál kisebb népességszámú, államigazgatási szempontból községi jogállású 

településkategória. Túlnyomó részük a természeti környezet adottságaihoz alkalmazkodó, 

azokat saját gazdasági céljaira hasznosító, laza beépítésű csoportos településforma, amelyet 

évszázadokon át főként a mezőgazdasági tevékenység jellemzett.  

A településrangsorban a városok után következnek, de a településállományon belül számuk 

többszörösen meghaladja a városokét. A falu sajátossága, hogy gazdasági irányító és 

igazgatási jogköre többnyire csak a közigazgatási határáig terjed.  

A falvak közigazgatási területe településrendezési szempontból bel- és külterületre oszlik. A 

lakófunkció elsősorban a beépített belterületet, a gazdálkodási funkció főként a külterületet 

jellemzi, de ez az elkülönülés nem olyan éles, hogy kizárná mindkét funkció jelenlétét a 

település bel-, ill. külterületén. Az alföldi területeken sajátos külterületi lakott helyként jöttek 

létre a tanyák. 

A faluhálózat különböző méretű falvakból áll, amelyek településtudományi szempontból 6 

méretkategóriába sorolhatók: törpefalvak, aprófalvak, kisfalvak, középfalvak, nagyfalvak és 

óriásfalvak. Az egyes méretkategóriákba tartozó falvak területi szerkezete és működési 

sajátosságai eltérőek. 

1. A törpefalvak az 500 főnél kevesebb lakosú kisközségek. Nagy részük a Kárpát-medence 

peremterületeinek hegy- és dombvidékein helyezkedik el. A 20. században a számuk és 

településhálózaton belüli arányuk az urbanizáció felerősödése és népességük jelentős részének 

a nagyobb településekbe költözése következtében fokozatosan nőtt (2011-re elérte a 34%-ot). 

A törpefalvaknak a 20. század első felében megindult, majd az 1960-as évektől felerősödött 

funkcióvesztése (közintézményeik megszűnése, lakosságuk helyi alapellátásának 

megoldatlansága) legtöbbjük elszegényedéséhez vezetett. Ez a folyamat 2000 után is 

folytatódott, csupán a nagyobb városok közelében elhelyezkedők tudták megőrizni 
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életképességüket. A törpefalvak népességfogyása indokolttá tenné a 100 lakosúnál kisebb 

mikrofalu kategória bevezetését. (Magyarországon 2011-ben számuk meghaladta a 150-et.)  
2. Az aprófalvak az 500–1000 fős kisközségek. A Kárpát-medencében ez az egyik 

leggyakoribb településtípus. Döntő hányaduk hegy- és dombvidéken, valamint az Alföld 

középkori hódítások által megkímélt részein és a Dunától nyugatra eső medenceterületen 

maradt fenn. Mivel többségük a nagyobb falvakhoz képest kedvezőtlenebb életkörülményeket 

nyújt a lakosságnak, az elmúlt 80–100 évben folyamatos volt az aprófalvakból a lakosság 

elköltözése. Emiatt népességük egyre fogy, részesedésük a településállományból 

folyamatosan csökken. Sokuk már a 20. század végére törpefaluvá zsugorodott. 

3. A kisfalvak az 1000–2000 lakosú kisközségek. A Kárpát-medencén belül az aprófalvak 

után ez a leggyakoribb településtípus. Nagy részük dombvidéken, valamint a 16–17. századi 

török hódítások által megkímélt alföldi peremterületeken és – aprófalvas területekkel 

keveredve – a Dunától nyugatra fekvő térségekben található. Mivel többségük lakosságának a 

középfalvakhoz képest kedvezőtlenebb életkörülményeket nyújtanak, ezért az elmúlt közel 

100 évben folyamatos volt innen a lakosság elköltözése. Emiatt népességük fogy, 

részesedésük a településállományból folyamatosan csökken. Közel 1/3-uk a 20. században az 

aprófalvak közé süllyedt. 
4. A középfalvak a 2000–3000 lakosú települések. Arányuk a Kárpát-medence országainak 

településhálózatában már csupán 14–22% közötti. Nagy részük sík- kisebb részük 

dombvidéken, elsősorban nagy forgalmú közutak mentén helyezkedik el. Egyaránt 

előfordulnak az Alföldön és a Kisalföldön, a szlovákiai Csallóközben és az Erdélyi-medence 

központi területein. Népességüknek a kisfalvakhoz képest jobb életminőséget biztosítanak, 

munkahelykínálatuk is nagyobb azokénál. A kedvezőbb munkavállalási feltételek, ill. a közeli 

városokba való ingázási lehetőségek, továbbá többségükben a közintézmények megléte révén 

népesség megtartó képességük kedvezőbb, mint a kis- és aprófalvaké. Emiatt többségükből 

csak kevesen vándorolnak el. A 20. században a középfalvak körében erős differenciálódás 

indult meg, egy részük fejlődésnek indult és a nagyközség címre pályázik, más részük a 

kisfaluvá fejlődött vissza. 
5. A nagyfalvak a 3000–5000 fős, általában nagy területű települések. Arányuk a Kárpát-

medence településhálózatában 10–16% között van. Közülük kerülnek ki az új kisvárosok. 

Többségük síkvidéken, kedvező közlekedésű, földrajzi helyzetű forgalmi folyosók és 

kereskedelmi útvonalak mentén található. A Kárpát-medencén belül szórtan helyezkednek el. 

Egyaránt megtalálhatók Burgenland területén, Kárpátalján, valamint Erdély középső és 

északkeleti peremvidékén. Lakónépességük a középfalvakéhoz képest lényegesen kedvezőbb, 

falusi viszonylatban „minőségi” életkörülmények között él. Munkahelykínálatuk is 

változatosabb, mint a középfalvaké. A jobb munkavállalási feltételek, a városi munkahelyekre 

való kedvező ingázási lehetőségek valamint a közintézményekkel való ellátottságuk révén a 

lakosságuk nagy részét képesek megtartani. A 20. században a kelet-közép-európai térségben 

a nagyfalvak többségének gazdasági helyzete stabil maradt. A nagyváros közeli nagyfalvak 

közül 1990 óta egyre több lett város, s ez a folyamat a 21. század elején is folytatódott.  

6. Az 5000 fő feletti lakónépességű (gyakran 10 000 lakosúnál is nagyobb) óriásfalvak főként 

a Kárpát-medence belső, magyarországi síkvidéki területeire jellemzők. Jelenleg viszonylag 

kevés van belőlük, mivel többségükből a 20. század második felében város lett. A 

közeljövőben is nekik van a legnagyobb esélyük a várossá válásra, emiatt a 21. században 

további fogyásukra kell számítani. Arányuk az egyes kárpát-medencei országok 

településhálózatában alig 2–4% között mozog. Szinte kivétel nélkül kedvező közlekedés 

földrajzi fekvésűek (nemzetközi és belföldi főutak, vasútvonalak mentén helyezkednek el). A 

falusi lakosság számára az óriásfalvak biztosítják a legjobb életminőséget számos, egyébként 

csak a városokra jellemző szolgáltatással. Munkahelykínálatuk széles, egy részük maga is 

ingázási célterület. Közintézmény-hálózatuk kiépült. Fejlett kiskereskedelmi és szolgáltatási 
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funkcióikkal rendelkeznek, és a kisebb települések munkavállalóinak jelentős részét ösztönzik 

letelepedésre, emiatt sokuk lakosságszáma emelkedik. Stabil gazdasági helyzetük a 21. század 

elején kedvező esélyt ad a városi rang megszerzésére. 
 

 A tanya 

A külterületi lakott helyeket a településtudomány két kategóriába sorolja: magányos lakott 

helyek (pl. gátőrház, egyetlen tanya, erdészház) vagy csoportos faluszerű utcás települések 

(üzemi lakótelep, tanyacsoport).  
A tanya a külterületi lakott helyek egyik típusa. Városok vagy falvak külterületén elszórtan, 

magányosan épült lakóház vagy lakóházak kisebb csoportja a hozzájuk tartozó gazdasági 

épületekkel együtt. Eredeti rendeltetésük szerint a központi településtől távol eső földeken 

gazdálkodók részére időszakos szállásnak létesültek, majd állandóan lakott hellyé váltak. A 

tanyák a Kárpát-medence középső részének mezőgazdasági termelésre, legeltető állattartásra 

legalkalmasabb területén, az Alföld nagyhatárú városainak környékén jelentek meg 

tömegesen, de különböző fajtái a hegyvidékek peremein is megtalálhatók (Becsei, 1996). 
A tanyák jogi önállóság nélküli szórványtelepülések, többségük egykori mezővárosok 

külterületén alakult ki a 17. század végétől a török hódoltság utáni elnéptelenedett területek 

újra használatba vételével. A egymástól bizonyos távolságra (20–30 m-től a több km-ig) 

fekvő tanyák lakó- és gazdasági épületekből (istálló, ól, csűr, akol stb.) állnak. Elhelyezkedési 

sajátosságaik és formájuk alapján különböző alaktani (morfológiai) típusokra oszthatók 

(bokortanyák, szórt tanyák, sortanyák stb.). 
 

 

1.2. A településfejlesztés fontosabb fogalmai 

 

 

A településfejlesztés fogalmának meghatározása egyszerűnek tűnik, ám ha tételesen fel 

kellene sorolni azokat a tevékenységeket, amelyek e tárgykörbe tartoznak, a pontos 

fogalomalkotás a szakembereknek sem sikerülne maradéktalanul. Emiatt használatos és 

terjedt el a településfejlesztésnek egy olyan meghatározása, mely szerint a településfejlesztés 

az, amit az ilyen feladatokkal megbízott önkormányzat végez.  
Mivel a társadalom működésének döntő hányada a településeken belül játszódik le, ezért az 

ilyen folyamatok befolyásolása települési és területi változásokat is generál. A 

településfejlesztés fogalom emiatt nem illeszthető be egyetlen gazdasági ágazati rendszerbe, 

nem rendelhető a társadalom egyetlen működési területéhez. A településfejlesztési 

tevékenység  - kisebb-nagyobb hatásfokban - egy adott földrajzi területen elhelyezkedő 

közigazgatási egység gazdasági-környezeti helyzetének kedvezőbbé válását segíti elő (Illés, 

2008). A település- és területfejlesztők többsége által elfogadott definíció a következő:  

A településfejlesztés olyan döntések és tevékenységek együttese, amelyek közvetlenül 

irányulnak egy adott település gazdasága és társadalma térbeli szerkezetének 

megváltoztatására. Meghatározott a helyi közösség életfeltételeinek javítását szolgáló 

fejlesztési célok megvalósítása érdekében (Rechnitzer, 2007). A történeti folyamatot kifejező 

településfejlődés a különböző méretű településeknek egy alacsonyabb fejlettségi szintről egy 

magasabb fejlettségi szintre való emelkedése részben spontán (nem tervezés eredményeként 

létrejövő) fejlődés, részben tudatos fejlesztés eredményeként. 
A településfejlesztés és -fejlődés közvetlenül javítja az adott településen élők többségének 

életkörülményeit. A közvetlen pozitív hatást a településen belüli viszonylag kis távolságok, a 

társadalmi kapcsolatok kiterjedt hálózata, és az ezen alapuló széleskörű, a helyi társadalom 

nagy részére kiterjedő állandó információcsere teszi lehetővé.  
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Az egyes települések méretében igen nagyok az eltérések. Területét illetően egyaránt önálló 

közigazgatási jogkörrel rendelkezik egy több milliós világváros és egy 100 lelket sem 

számláló mikrofalu is. Ha a települések ennyire különböző méretűek, akkor ezek a hatalmas 

differenciák tevékenységük sokoldalúságában is érvényesülnek, azaz településfejlesztő 

döntéseik tartalma és azok hatása is nagyon eltérő.  

A nagyvárosok gazdasági-társadalmi hatásainak a szomszédságukra való kisugárzása és a 

terjedelmes vonzáskörzetük miatt a nagyobb városi intézmények döntéseiket illetően általában 

településük szűkebb határainál nagyobb hatásterülettel rendelkeznek, emiatt e döntések 

automatikusan területfejlesztési jellegűek is lesznek.  

A területfejlesztési és a településfejlesztési tevékenység színterei közötti fő különbség az, hogy 

a települések a földrajzi térnek csupán egy-egy pontját, ill. apró foltját jelentik (pl. egy 

településhálózati térképen megjelenő apró körök formájában). A fejlesztési célok tehát egy 

méretét tekintve sokkal kisebb területen, közigazgatási szempontból homogén térszerkezeti 

egységekben (városok, községek) valósulnak meg, ill. jelentkeznek.  

Tartalmi jegyeit illetően a területfejlesztési politikához hasonló, ám térbeli dimenziói miatt 

eltérő fogalom a településfejlesztési politika, amely hosszú távra megfogalmazott 

településfejlesztési célok elérését szolgáló elképzelések, stratégiák, koncepciók 

megvalósítására irányuló tevékenység adott település vezetői részéről. Benne folyamatosan 

jelen vannak a települést irányító testületek és a helyi hatalom képviselőinek 

érdekérvényesítési törekvései. 

 

 

1.3. Településhálózat, településhierarchia 

 

 

A településtudomány további két fontos fogalma közül a településhálózat a különböző 

méretű, politikai-hatalmi, közigazgatási, gazdasági vagy egyéb funkcionális szempontból 

azonos sajátosságok alapján elhatárolható területi egységeken belül elhelyezkedő, eltérő 

népességszámú települések összessége és a közöttük levő kapcsolatok rendszere. Ezek a 

kapcsolatrendszerek igen változatosak. Magukban foglalják a fizikai összeköttetést szolgáló 

műszaki rendszereket (közlekedés, távközlés, víz- és gázvezetékek, elektromos energia-

hálózatok stb.), de a gazdasági-kulturális stb. kapcsolatteremtést és fenntartást szolgáló 

információs rendszereket is.  
A településhierarchia egy adott területi egység (ország, régió, megye, járás, kistérség stb.) 

településhálózatán belül a központi funkciók száma és súlya alapján a különböző méretű 

települések között kialakult rangsor. 
A központi funkciók (pl. közigazgatás, egészségügy, oktatás, rendvédelem stb.) területi 

hatóköre és jellege meghatározza a hierarchikus kapcsolatok szintjeinek számát és az egyes 

szintekhez tartozó települések mennyiségét is. A különböző rangú központi települések térbeli 

elhelyezkedésében szabályszerűségek figyelhetők meg. Az egyes hierarchia-lépcsőkön 

elhelyezkedő centrumtelepülések olyan módon „osztják fel” maguk között a településhálózat 

kisebb-nagyobb darabjait, hogy bizonyos arányosság megtartására törekednek az általuk 

kiszolgált települések számát és népességének mennyiségét illetően.  

A történelmi fejlődés során a központosított hatalmi rendszerű országokban a funkcionális 

alapú településhierarchia élén legtöbbször a főváros áll, amely az országon belül valamennyi 

vezető pozíciót birtokol (Európa legtöbb országára ez jellemző). A fővárost alacsonyabb 

szintű centrumok (regionális központok, megye- ill. járási szákhelyek) követik egyre 

fogyatkozó és egyre kisebb területre kiterjedő, ill. érvényesíthető központi funkciókkal.  
A legrégebbi európai demokratikus társadalmak (Svájc), vagy a kezdetektől demokratikus 

alapon fejlődő országok (USA, Kanada) esetében a főváros csak a nemzetközi politikai és a 
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közigazgatási hierarchiában áll a legmagasabb szinten, az egyéb funkciókat illetően a 

„topszintek” más nagyvárosok között oszlanak meg. Jó példa erre Svájc, ahol a gazdasági és 

pénzügyi élet központja Zürich, az ország legnagyobb városa, míg a főváros, Bern a 

gazdasági életben más svájci nagyvárosokhoz (pl. Genf vagy Bázel) képest jóval szerényebb 

szerepet tölt be. 

 

 

1.4. A településsel foglalkozó tudományágak 

 

 

A települések, és a különböző méretű településhálózati egységek vizsgálatával számos 

társadalomtudományi ágazat foglalkozik (Tiner, 2008): 

 A történettudomány a településeket időbeli változásukban vizsgálja, de a 

hatalommegosztás és a decentralizáció, azaz a település és az állam viszonyának 

kérdései folyamatosan jelen vannak vizsgálati szempontjai között.  
 Az építészet a települést az épített környezet elemeinek együtteseként, térben rendezett 

összességeként határozza meg. Ebben a megközelítésben a település funkcionális 

tagozódása, az általa meghatározott működőképesség és a társadalmi igények közötti 

harmonikus viszony megteremtése kerül előtérbe.  
 A humán tényezők összességével és azok kapcsolatrendszerével foglalkozó 

szociológia egyik fontos ága, a településszociológia a lakóhelyek társadalmának idő- 

és térbeni folyamatait kutatja a szociológia módszereivel.  
 A statisztika a települést mint számbavételi egységet kezeli, melyre a szakmai 

információkat vonatkoztatja. A településstatisztika egzakt adatokat szolgáltat a 

lakónépességtől kezdve a lakásállományon át a helyi foglalkoztatásig, a helyi 

gazdasági szervezetektől kezdve az infrastrukturális és az intézményi ellátottságig.  
 Az igazgatástudomány a településhez a közigazgatásban betöltött szerepe alapján 

közelít, azt a közigazgatás területi alapegységeként definiálja (Illés, 2008). A 

településigazgatás szempontjából a település működése, működtetése, az igazgatási 

egységek száma, a települések közti munkamegosztás és az irányítás válik kiemelt 

kérdéssé.  
 A közgazdaságtudomány a települések működtetésének gazdasági alapjait, feltételeit 

vizsgálja. A települést mint lakóhelyet és munkahelyet figyelembe véve foglalkozik a 

lakóhelyi funkciók minőségének, a települések infrastrukturális fejlettségének, 

szolgáltatásainak, stb. és ezek fejlesztésének finanszírozási kérdéseivel. 
 A földrajztudomány társadalomföldrajzi ágához tartozó településföldrajz a települések 

földrajzi környezetét, lakosságuk gazdasági-társadalmi életjelenségeit, a települések 

működésének térbeli sajátosságait, továbbá mindezek tér- és időbeni változásait 

kutatja.  

 A településtudomány számára a település komplex egység, a társadalom és az emberi 

tevékenységek művi kerete. Ebből fakadóan a fenti tudományok településre vonatkozó 

kutatási eredményeit szintetizálva hasznosítja. A település komplex fogalmát és a 

település-funkciók összetettségének alakulását jól tükrözi a településtudomány 

fejlődése, mely műszaki tudományként indult, mint ahogy az urbanisztika is az 

építészetből fejlődött és szélesedett a komplexitás, a település komplex szemléletének 

irányába.  
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1.5. Településrendezés és településfejlesztés 

 

 

A települések fejlődésében, a folyamat térbeli-fizikai kereteinek meghatározásában 

kulcsszerepet kap a településrendezés. A településrendezés olyan önkormányzati igazgatási 

tevékenység, amely a település területének megfelelő felhasználását és az építés helyi 

rendjének szabályozását, ezek révén a település fejlődését, a kedvező településkép kialakítását 

szolgálja a mindenkori településpolitikai célokkal és a helyi közösség érdekekeivel 

összhangban.  
A településrendezés céljai: 

 a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának kialakítása,  

 az építés helyi rendjének szabályozása, 

 a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme, 

 az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának 

megteremtése, 

 az érdekütközések feloldásának biztosítása, 

 az erőforrások kíméletes hasznosításának elősegítése. 

A településrendezés alapfeladata: a település területének, telkeinek felhasználására és 

beépítésére vonatkozó helyi szabályok kialakítása. Ennek során: 
 meghatározza a település összehangolt, rendezett fejlődésének térbeli-fizikai kereteit; 
 a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegíti annak 

működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett; 
 biztosítja a település (településrészek) megőrzésre érdemes jellegzetes, értékes 

szerkezetének, beépítésének, építészeti és természeti arculatának védelmét. 
A településrendezés eszközei: 

 a településfejlesztési koncepció, amelynek elkészítéséről a települési önkormányzat 

képviselő-testülete határozattal dönt; 
 a településszerkezeti terv, amelyet az önkormányzati településfejlesztési döntés 

figyelembevételével a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki, és 

határozattal állapít meg; 

 a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv, amelyet a településszerkezeti terv 

alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki, és rendelettel 

állapít meg. 

A településrendezés keretében kell gondoskodni pl. az önkormányzati utak fenntartásáról, a 

közművesítésről, a mindennapi életet veszélyeztető tűz-, árvíz-, belvíz-, erózió-, 

csúszásveszély stb. elleni védekezésről is. A településrendezés feladatai közé tartozik az 

országos-, a térségi-, a települési érdekek és a jogos magánérdekek összhangjának 

megteremtése, az érdekütközések feloldásának biztosítása, valamint az erőforrások kíméletes 

hasznosításának elősegítése. A településrendezés során nem csak az érintett helyi lakosok 

érdeke számít közérdeknek, hanem a magasabb területi szintek közösségi érdeke is. 
A településrendezési tevékenység számos jogszabállyal van körülbástyázva. Ám a jogszabályi 

keretek nem akadályozzák azt, hogy az önkormányzatok a rendezési folyamatban 

érvényesíthessék településük sajátosságait, figyelembe vegyék értékeit és eldönthessék, hogy 

melyek azok a koncepcionális és megvalósítási hangsúlyok, amik mentén a jövőjüket 

tervezik. 

A rendszerváltás után született, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben 

(Ötv.) nevesítve van, hogy a településfejlesztés és a településrendezés a helyi 

közszolgáltatások körében ellátandó önkormányzati feladatok közé tartozik (Ötv. 8. § (1) 

bekezdés). A településrendezés nem olyan súlyú, kötelezően ellátandó feladata az 

önkormányzatnak, mint pl. a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása, hanem azt csak 
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akkor és oly mértékben kell végeznie, amikor és amennyire erre a település fejlődése és 

rendezése érdekében szükség van. Utóbbi eldöntése önkormányzati kompetencia. 
A településrendezésre vonatkozó alapjogszabály az épített környezet alakításról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a helyi önkormányzatok építésügyi feladatai között 

sorolja fel ezt a tevékenységet (6. § (1) és (3) bekezdések). 
A településrendezés az önkormányzati törvényben felsorolt szinte valamennyi helyi 

közszolgáltatási feladattal összefüggésben lévő, tehát komplex, tartalmában összetett, emellett 

sokszereplős és időigényes folyamat. Az ilyen tartalmú döntések felelősségteljesek, mivel a 

településen rendelkezésre álló területek végesek, és a már megváltoztatott felhasználású 

területrészeken általában nem vagy csak igen nehezen (és költségesen) fordíthatók vissza a 

beindult folyamatok (pl. ha már beépültek a telkek).  

A településrendezési döntések meghozatalakor sokféle szempontot kell egyidejűleg 

figyelembe venni. Közülük a legfontosabbak: a fenntartható településfejlődés biztosítása, a 

megfelelő lakó- és munkakörülmények kialakítása, munkahelyteremtés, gazdaságos település-

üzemeltetés, a környezet természeti, táji és épített értékeinek megőrzése és növelése. 

 

 

1.6. A településfejlődés főbb térségi összefüggései 

 

 

Mivel a különböző területű, térségek, régiók kisebb nagyobb számú, eltérő méretű, a 

településhierarchia különböző adminisztratív és gazdasági fejlődési fokain álló, eltérő 

jogállású településekből állnak, ezért a településeket magukba foglaló régió és településeinek 

fejlesztési folyamatában erős kölcsönhatásnak kell érvényesülnie. A regionális fejlesztési 

koncepciók tartalmának egyaránt kell szolgálnia a térségen belüli települések fejlődését (pl. 

vonalas infrastruktúra fejlesztéssel), de elő kell segíteni a régió más településeinek fejlődését 

is (pl. a környező települések foglalkoztatási helyzetén javító helyi beruházásokkal). 

A területi folyamatok pozitív irányú alakításában kulcsszerepet játszanak a különböző 

államigazgatási, területi és települési szinten megvalósuló döntések. Ezeket irányultságuk 

alapján két nagy csoportra oszthatók fel:  
a, Területfejlesztési döntésekre, amelyeket általában a jelentős fejlesztési hatáskörrel 

rendelkező (országos, regionális, megyei stb.) szervezetek hozzák meg (ám egy 

városfejlesztési döntésnek is lehetnek területfejlesztő hatásai). E döntések jellemzője, hogy 

hatásuk mindig túllép a települések határain. 

b) Településfejlesztési döntésekre, amelyeket mindig helyi fejlesztési hatáskörrel rendelkező 

szervezet (pl. városi önkormányzat) hoz meg. Hatásuk többnyire nem lép túl a település 

határain.  

A területfejlesztési döntések előkészítésénél figyelembe kell venni az adott területi egység 

településeiben érvényes helyi fejlesztési döntések már érvényesülő, továbbá a közeljövőben 

várható területfejlesztő hatásait, és fordítva: a helyi közösséget érintő, fejlesztési döntések 

előkészítése során a feltételrendszerbe integrálni kell a települést tartalmazó kisebb vagy 

nagyobb térségekre vonatkozó területfejlesztési döntések közép vagy hosszabb távon 

érvényesíteni kívánt hatásait. 

A településfejlesztési jellegű döntések tárgyukat illetően irányulhatnak: 
a) konkrét térbeli objektumok létesítésére, helyszíneinek, telephelyeinek meghatározására. Az 

ilyen célú döntések gyakran gazdasági létesítmények térbeli hálózatának megteremtését is 

szolgálják; 
b) intézmények, vállalkozások és emberek gazdasági tevékenységének befolyásolására (e téren 

mindenkire érvényes, területileg semleges szabályozás helyett területfejlesztési alapelvek 

alkalmazására van szükség a jogalkotásban). 
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A direkt, központi tervezésen alapuló szocialista gazdaságirányítás korszakának döntései 

túlnyomórészt konkrét (ipari, közlekedési és egyéb) objektumok létesítésére irányultak. Ám a 

jelentős infrastrukturális és közcélú létesítmények megépítését célzó döntések létjogosultsága 

a központosított tervgazdálkodás megszűnése után is megmaradt. Ezek a döntések 

természetüknél fogva mindig közvetlen módon befolyásolják a makro-, a mezo- és a 

mikroregionális térszerkezetet. Emiatt annak változásai nem tekinthetők konkrét fejlesztések, 

beruházások területi „mellékhatásainak”.  

Ebbe a döntési kategóriába tartoznak azok a döntések is, amelyek nem egyedi telephelyek 

létesítésére, hanem különböző termelő objektumok, létesítmények térbeli hálózatának 

rendszerére vonatkoznak (pl. ilyenek a multinacionális kereskedelmi cégek hálózatbővítési 

döntései, ahol a fő szempont, hogy a nagy területű áruházak a legnagyobb fogyasztópiacnak 

tekinthető nagyvárosokban szaporodjanak a leggyorsabban). 

 

Az ilyen döntések nagy hatással vannak a területi szerkezetre, de önmagukban még nem 

vezetnek sokoldalúan átgondolt területfejlesztési politika kialakulásához. Ennek fő oka, hogy 

egy vagy több termelő-szolgáltató, kulturális, oktatási stb. létesítmény felépítéséről való 

döntésnek a telephely meghatározása nélkülözhetetlen tartozéka. Ám ez még nem feltétlenül 

társul a térbeli szerkezet átalakítására irányuló tudatos elgondolásokkal, koncepciókkal, ami a 

területfejlesztési politika kiindulási alapja.  

A döntések másik típusa is igen elterjedt a terület- és településfejlesztési gyakorlatban. A 

klasszikus értelemben vett törvények túlnyomó része ilyen. Közöttük viszont a térben 

differenciáltak, a térszerkezet megváltoztatására irányulók jóval kisebb arányban fordulnak 

elő. Ha régebben voltak is ilyenek, azok általában a települések típusa és jogállása szerint, 

nem pedig térségek szerint differenciáltak. A modern értelemben vett területfejlesztési 

politika a földrajzi helyzet és az ebből fakadó eltérő gazdasági lehetőségek és körülmények 

hatására jött létre. 
 

A korszerű területfejlesztési politika alapelve, hogy a különböző méretű területi egységek 

eltérő földrajzi helyzetéből, gazdasági fejlődési lehetőségeikből és körülményeikből – 

kiindulva, ezekhez igazodva kell meghozni a területfejlesztési döntéseket és jogszabályokat, 

amelyeknek ebből eredően differenciált területi-települési hatókört kell biztosítani. 

Lényegében tehát régió-szemléletű szabályozási rendszereket kell működtetni a kitűzött célok 

maradéktalan elérése érdekében. 
A területfejlesztési célok társadalmi-gazdasági irányultságuk szempontjából négy 

célcsoportba sorolhatók:  
a) A katonai-honvédelmi célok irányulhatnak a lakosságnak a stratégiailag fontos 

objektumoktól, területektől való távol tartására, ill. bizonyos tevékenységek térbeni 

koncentrálására vagy területi szétszórására. 
b) A gazdasági célok irányulhatnak valamely természeti, gazdasági, infrastrukturális jellegű 

vagy éppen humán-erőforrás fokozott mértékű kihasználására, vagy egyszerűen az állami-

önkormányzati bevételek növelésére.  

c) A társadalmi, szociális és politikai célok gyakran összefonódva jelennek meg. 

Tartalmazhatják az állampolgárok közötti esélyegyenlőség megteremtését, de irányulhatnak 

ennek ellenkezőjére is, ami társadalmi feszültségek növekedéséhez vezet. Tartós fennállásuk 

távon erősen gátolja területi fejlődési folyamatok érvényesülését is.  
d) Az ökológiai-környezetvédelmi célok főként a nagy népességkoncentráció miatt túlzsúfolt, 

káros hatásoktól túlterhelt környezetű területek állapotjavítására irányulnak,  
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1.7. Az állam és a települések viszonyrendszere 

 

 

Az állam és a települési önkormányzatok közötti kapcsolatok működési sajátosságainak 

három modellje különböztethető meg (László, 1998):  

- klientista modell, 

- gazdaságfejlesztő modell,  

- jóléti önkormányzati modell.  

a) A klientista modellben az önkormányzat legfontosabb feladata az ún. „kijárás”, hiszen a 

fejlesztési forrásokat kijárással szerzik az államtól. Az irányítás ugyan centralizált, 

ugyanakkor a helyi kezdeményezés támogatásával valósítható meg hatékonyan, ahol a helyi 

közösség szerepe aktív, és az aktivizálásban is fontos szerep jut a helyi menedzsmentnek. A 

klientista önkormányzati modell az állami pénzeszközök felhasználása szempontjából 

pántlikázott pénzeket jelent, ugyanakkor a forráselosztás szubjektív, egyedi mérlegelés 

alapján történik. Ebben a modellben a személyiség szerepe különösen fontos, hiszen a 

kapcsolatokat nemcsak az állammal, hanem a helyi szereplőkkel is tartani kell.  

A klientista rendszer önkormányzataitól az állam azt várja el, hogy a helyi közösségnek 

minden fontos szolgáltatást biztosítson. A helyi politikusok értékrendje is a klientista 

modellhez idomul: a választói támogatásért cserébe kijárással próbálnak a települések 

számára minél több fejlesztési forrást szerezni. (pl. Franciaország, Olaszország, 

Spanyolország).  

b) A gazdaságfejlesztő modellben az önkormányzat innovatív magatartása a fontos, hiszen az 

önkormányzatok vállalkozói típusú önkormányzatok, akiktől az állam független vállalkozói 

magatartást vár el. Ebben a modellben az irányítás decentralizált, a piaci viszonyok a 

meghatározóak, így a menedzsment üzleti szemlélete, felkészültsége, az értékracionális 

gazdasági cselekvési motivációja a legfontosabb.  
Az önkormányzatoknak az állami költségvetéssel való kapcsolatában is tartósan a 

decentralizáció érvényesül, ezért az önkormányzatok helyi forrásfüggősége nagyobb a 

központinál, és érdekeltségük a helyi gazdaság fejlődésében egyértelmű. Az önkormányzatok 

a helyi gazdaságfejlesztési programoknak nemcsak külső támogatói, hanem nyereségérdekelt 

részesei. Tevékenységükben fontos szerepet játszik a területhasznosítás, a telekforgalom, ill. a 

gazdaság fellendítése, a helyi értékek növelése érdekében kifejtett aktivitás. Ezek a piaci 

szemléletű önkormányzatok innovatívak a helyi fejlesztési programok indítása, a szolgáltatás 

szervezés modernizálása és a költségtakarékos megoldások keresése terén.  

c) A jóléti modellben az önkormányzat mozgástere kisebb, önállóan főként szervező 

tevékenységet folytat. A központi feladatok, a helyi szolgáltatások magas színvonalú 

biztosításában érdekelt (pl. Németország, Nagy-Britannia, skandináv államok). A modellben 

erős az önkormányzatok állami forrásfüggősége, mivel az állami gazdaság- és 

társadalompolitika jóléti modellje erős állami szerepvállalással jár együtt.  

Az önkormányzatok költségvetési kondíciói kevésbé függnek saját helyi 

gazdaságpolitikájuktól, szerepük a helyi szolgáltatások minél magasabb színvonalú 

biztosítása, ahol az állami szerepvállalás és garanciavállalás a jellemző az állam szociális 

elkötelezettsége mellett. Ebben a modellben az állammal való költségvetési viszonyokban a 

normativitás lényegesen erőteljesebb az egyedi mérlegelésnél. A helyi önkormányzat és a 

helyi gazdaság érdekkapcsolata lazább, mivel a központi állam (szabályozással, normatív 

támogatásokkal, állami ügynökségekkel) közvetlenül maga törekszik a gazdaság területi 

szerkezetét és a telephelyválasztás döntéseit befolyásolni. E modellben kevesebb a mozgástér 

a helyi önkormányzati aktivitás számára, erősebb az állami gondoskodás és a szolgáltatások 

biztonsága.  
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Tapasztalható, hogy a különböző önkormányzati modellek közelednek egymáshoz. Ám a 

helyi önkormányzatoknak nem szüksége átvenni minden területen a magángazdaság, a piac 

módszereit és szempontrendszerét, nem kell „vállalkozóvá” válniuk. A kihívás inkább az, 

hogy a szolgáltatások megszervezésében a hatékonysági, gazdaságossági követelményeknek is 

érvényesülni kell. A kapacitás-kihasználtság és a méretgazdaságosság folyamatos elemzése 

szükséges és nem lehet önmagában a méltányosság és a szociális elkötelezettség alapján 

döntéseket hozni. Viszont az önkormányzati döntések önmagukban nem gazdasági 

(gazdaságossági) döntések, mert elsősorban a feladatok vállalásáról és rangsorolásáról 

szólnak. Így ezek gazdasági-gazdaságossági feltételrendszerét kell biztosítani a településen, 

bármilyen is az önkormányzati modell. Az önkormányzatoknak felelősséget kell vállalniuk a 

helyi gazdaság fejlődésében, mert alapvető érdekeltségük van a helyi jövedelemtermelő 

képesség növekedésében, ill. a foglalkoztatási gondok megoldásában. Ezen új kihívások 

gyökeresen új költségvetési politikát és szervezetet igényelnek.  
A nyugat-európai országokban az önkormányzatok és az állami hatóságok szabályozó és 

tervező tevékenysége viszonylag kemény korlát a magángazdaság működése és terjeszkedése 

számára. A helyi gazdaság fejlesztését már nem kizárólag a növekedésben és a „nyers” 

gazdasági érdekek kiszolgálásában, hanem a helyi közösség jólétének biztosításában látják. 

Időközben a gazdasági jólét (welfare) mint cél helyébe az egyének és a helyi közösségek jó 

közérzetének megteremtése, a jól-lét (well-being) elérése lépett, ami a gazdasági 

mutatószámok rendszerének változásában is megmutatkozott.  

Az önkormányzati feladatok megoldásában a különböző típusú szervezetek egyre fontosabb 

szerephez jutnak (Horváth, 2002). Eltérő szervezetek és tulajdonformák egymás mellett élése 

egy hatékonyabb gazdaságot képes működtetni, de az önkormányzatoknak számolniuk kell a 

különböző formák versenyével, hiszen nem monopolizálja egyetlen szervezet sem a 

feladatellátást. Ám mindez nem csökkenti az önkormányzatok felelősségvállalását. Az a tény, 

hogy az önkormányzati feladatok megvalósításában különböző szervezetek és 

magánszemélyek is részt vesznek, növeli az önkormányzati munka fontosságát a szervezet és 

a humán erőforrások szempontjából. A feladatok megvalósítása terén a szervezés és a 

szervezetek közötti együttműködés kerül előtérbe.  

A közszolgáltatások jellege megköveteli, hogy a fogyasztó és a szolgáltatást végző 

szervezetek és az önkormányzatok között településszinten is olyan együttműködés és ezt 

szolgáló mechanizmus jöjjön létre, amely képes lesz integrálni különböző érdekeket a 

közszolgáltatások hatékonysága ill. biztonságos ellátása céljából. A tárgyalásos és választási 

mechanizmusok mellett ez a finanszírozás módjában, az állam és a piac, ill. az 

önkormányzatok feladatrendszerének átalakításában is új követelményeket támaszt.  
A magyar önkormányzati szabályozás valójában nem választott modellt, ezért gyakran 

előfordul, hogy konfliktus esetén az állam és az önkormányzatok egymásra „mutogatnak”. Ez 

egy olyan helyzetben, amikor az önkormányzatok egy viszonylag szétaprózott rendszerben 

(1990-ben 3167 önkormányzat jött létre) működnek, de széles hatáskörük, intézkedési 

jogkörük és nagy politikai autonómiájuk ellenére nem rendelkeznek a megfelelő gazdasági 

önállósággal és gazdasági eszközrendszerrel, természetesnek is mondható. Az, hogy nem 

választott modellt a törvényalkotó, az önkormányzatok és az állampolgár viszonyában is 

számtalan tisztázatlan helyzetet teremt a közszolgáltatások és azok díjainak megfizetése, a 

tartozások és a hátralékok kezelése, a helyi szereplők aktivitása terén és sok más területen is.  
Az Ötv. alapján elemzésre kerül a helyi önkormányzatok és a központi állami szervek, 

kapcsolata, valamint az önkormányzati jogok védelme (Ötv. X. fejezete), kiemelten kezelve 

az országgyűlés, a köztársasági elnök, a kormány, a belügyminiszter, valamint a fővárosi és a 

megyei közigazgatási hivatalok feladatait és hatásköreit, ill. az önkormányzatokkal való 

kapcsolatok sajátosságait.  
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Ellenőrző kérdések: 

 

Mi a település? 

Melyek a város és a község fogalom fő tartalmi eltérései? 

Méretük alapján a városok milyen kategóriákba sorolhatók? 

Miben különbözik egymástól a nemzetközi város és a világváros? 

Melyek a falusi települések alapvető jellemzői? 

Milyen méretkategóriákba sorolhatók a falvak? 

Milyen tevékenység a településfejlesztési politika? 

Mit takarnak a településhálózat és a településhierarchia fogalmak? 

Melyek a településekkel foglalkozó fontosabb tudományágak? 

Melyek a településrendezés eszközei?  
Mi a különbség a területfejlesztési és a településfejlesztési célú döntések között? 

Miben áll a korszerű területfejlesztési politika alapelve? 

Társadalmi-gazdasági irányultság alapján a területfejlesztési célok hogyan csoportosíthatók? 

Az állam és a települési önkormányzatok közötti kapcsolatok milyen modelljei ismertek? 

Melyek a fő különbségek a klientista és a jóléti modell között? 

Kompetencia fejlesztő kérdések: 

 

Mi a különbség az államigazgatási és a tudományos alapú településfelosztás között? 

Nemzetközi városnak tekinthető-e Budapest és miért? 

Mi a tartalmi különbség a településfejlesztés és a településfejlődés között? 

Milyen összefüggés van a településfejlesztési és a településrendezési feladatok között?  
Hogyan befolyásolja az állam és a helyi önkormányzatok viszonyának alakulását a gazdasági 

fejlettség?  
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2. A településfejlesztés története és nemzetközi gyakorlata 
 

 

2.1. Az urbanizációs fejlődés időbeli szakaszai 

 

 

A városok fejlődéstörténetével foglalkozó regionális tudományi szakirodalom a 

városnövekedés (urbanizáció) négy fő időbeni szakaszát különbözteti meg (Enyedi, 2011): 
1. A városrobbanás szakasza 

2. A relatív dekoncentráció időszaka 

3. A dezurbanizációs szakasz 

4. A globalizált világ urbanizációja 

1. A városrobbanás szakaszának kezdete az ipari forradalomhoz, általában a modern 

gazdaság növekedésének megindulásához kötődik. Évszázadok alig módosuló városi 

népességszáma után ugrásszerűen nőni kezd a városi lakosságszám. Fő forrása a faluról 

városokba történő bevándorlás, következménye a nagyvárosok méretbeli robbanása és 

elterjedésük a Földön az utóbbi 200–250 évben. A városméret-robbanás a gyors iparosítás 

következtében drámaian átalakította a településhálózatot, a városok belső szerkezetét és 

működését, a városok és falvak kapcsolatrendszerét, a városi civilizáció tartalmát és a 

településhálózatban való térnyerésüket. A városrobbanás földrajzi eloszlása polarizált volt: 

egyenletesebb a korábban is fejlett városhálózatú országokban, erősebb a korábban 

agrárjellegű országokban. Belső erőforrásokra (a felhalmozott kereskedelmi tőkére) 

támaszkodott a fejlett országokban, kezdetben kívülről vezérelt volt a feltörekvő 

gazdaságokban, s folyamatosan ilyen maradt a fejletlen, ill. alig fejlődő országokban. Az 

urbanizációnak e szakaszában sok százmillió ember cserélt – és cserél ma is folyamatosan– 

települést, országot, sőt kontinenst. 

A modern városnövekedés Nyugat-Európában kezdődött a 18. században. Ennek 

előfeltétele volt egy megelőző „agrárforradalom”. A fajtanemesítés, a belterjes gazdálkodás 

olyan hozamnövekedést eredményezett, amely a mezőgazdasági munkaerő egy részét 

feleslegessé tette. A megjelenő gyáripar ezzel jelentős munkaerőforráshoz jutott: felgyorsult a 

munkaerő városba, ill. bányavidékekre irányuló vándorlása. Az ipari forradalom 

tőkeszükségletének nagy részét a gyarmatosítás és a nemzetközi kereskedelem termelte ki, 

melynek alapfeltétele volt a városi polgárság léte és a kereskedelmi tőke felhalmozódása a 

nyugat-európai városokban. Az ipari forradalommal egy időben zajló városrobbanás már 

fejlett, polgárosult városhálózatban következett be, a városhálózat mélységében elterjedt, és 

érintette a középvárosokat is. A látványos nagyvárosi növekedés olyan városokban (pl. 

London vagy Párizs) következett be, amelyekben a jelentős (munkaerővonzó) feldolgozóipar 

mellett a kereskedelmi-pénzügyi funkciók, a fővárosi nemzetállam-igazgatási funkciók és 

többnyire a gyarmatbirodalom-irányítási funkciók összpontosultak. 
A nyugat-európai városrobbanást kb. 100 év késéssel követte a kelet-közép-európai. 

Utóbbi nagyon vontatottan haladt, mivel nem történt meg a városhálózat teljes átalakulása. Az 

iparosítás lassú volt, s csak a városhálózat egy részére terjedt ki. Általános volt a tőkehiány. A 

térség országainak többsége nem tudott bekapcsolódni a tengerhajózás által fenntartott 

nemzetközi kereskedelembe, és a gyarmatosítás tőkeszerző lehetőségeibe. A modern 

nagyváros és a döntően agrárfunkciójú, hagyományos mezőváros egymás mellett élt. A 

népességen belül a falusi népesség sokáig többségben maradt.  
2. A relatív dekoncentrációs szakaszban a városnövekedés hosszan, térben széthúzva 

és dekoncentrált módon megy végbe. A holland urbanisztikai iskola által szuburbanizációnak 

nevezett szakaszban egyrészt a nagyvárosok szomszédos települései funkcionálisan 

összekapcsolódnak a nagyvárosokkal, másrészt bekövetkezik a modern urbanizáció mélységi 
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terjedése, ami együtt jár a kis- és középvárosi hálózat gazdasági szerepének módosulásával. 

Ez a szakasz előbb a fejlett európai, észak-amerikai országokban jelent meg a városrobbanás 

„csendesedésével”, majd a feltörekvő országok egy részében is teret nyert. Ám az alig fejlődő, 

ill. fejletlen országokban „összecsúszott” a városrobbanással, s a mélységi urbanizáció is 

csökevényes maradt..  
A viszonylagos dekoncentráció szakasza Nyugat-Európában a 19. század második 

felében kezdődött. A szuburbanizációnak és a mélységi urbanizációnak két előfeltétele volt: 
a) a gazdaság szerkezeti átalakulása, melynek során vezető szerepet kapott a 

technológia-igényes feldolgozóipar, és megnőtt a pénzügyi, kereskedelmi és kulturális 

szolgáltatások jelentősége; 
b) a különböző közlekedési ágazatok műszaki fejlődése és hálózataik korszerűsödése, 

ami lehetővé tette a napi munkába járást a városhoz közeli falvakból és biztosította a 

mezőgazdasági és ipari termékek piacra juttatását a települések többségéből a viszonylag 

távoli piacokra is.  

Európában ez a szakasz 70–80 évig tartott, és az 1960-as években lezárult. Ekkorra 

nemcsak a középvárosi hálózat erősödött meg a nagyvárosi növekedés csillapodása mellett, 

hanem fokozatosan terjedt a városi civilizáció a falvakban is, elősegítve a falusi és városi 

térségek integrációját. A második világháború után az európai szakasz háromfelé ágazott: 

 Észak- és Nyugat-Európában az 1960-as évekre általánossá vált a középosztály 

elővárosainak terjedése és a motorizáció, de a tömegközlekedés sokkal jelentősebb 

maradt, mint Észak-Amerikában.  
 A dél-európai periféria ugyanezt a pályát járta be, de lényegesen megkésve.  
 A kelet-közép-európai félperiféria az államszocialista rendszer 40 éve alatt az előző 

két térségtől eltérő pályát járt be, melynek negatív következményei ma is hatnak. 
Utóbbi makrotérségben ugyanis megtorpant a középosztály-jellegű szuburbanizáció, a 

társadalom jelentős mértékben proletarizálódott. Az elővárosi népességet főleg a nagyvárosi 

munkahelyekre távolról járók duzzasztották fel. Erősödött az elővárosok munkásjellege. Az 

európai szocialista félperiférián (városi agglomerációk) megdermedtek az 1930-as évekbeli 

viszonyok. Csupán az 1970-es évekig tartó ipari fellendülés bővítette a városhálózatot, azaz a 

relatív dekoncentráció szakaszában újabb városrobbanás is megjelent (a Balkánon viszont 

összecsúszott a városrobbanás és a relatív dekoncentráció szakasza). 
3. A dezurbanizációs szakaszban a legfejlettebb országokban a városnövekedés 

megállt, a népességnövekedés súlya a vidéki (rurális) térségekbe helyeződött át. Ez nem egy 

„Vissza a falvakba!” mozgalom volt: a falvak és a városok civilizációs szintje egyre inkább 

kiegyenlítődést mutatott. A faluba költözés egyszerűen a kisebb méretű, természetközeli 

településeken való letelepedést jelentett. Az első szakasz jellemzőjét (faluból városba 

vándorlás) felváltja a városból a falvak felé irányuló migráció. E szakasz első jelei Nagy-

Britanniában mutatkoztak (pl. London és számos iparváros lakossága csökkent 1950 és 1960 

között), ám ezt sajátos brit jelenségnek, a gyarmatbirodalom elvesztése következményének 

tartották. Az 1970-es években már bizonyossá vált, hogy a korábbi, szakadatlan 

városnövekedést előrevetítő prognózisok felülvizsgálatra szorulnak.  

A dezurbanizációs szakasz Észak-Amerikában bontakozott ki, ám rövidesen elterjedt a 

fejlett Európában is. E fordulatot a városi és a vidéki térségek megváltozott gazdasági 

szerkezete és társadalmi megítélése magyarázza. Az ipar jelentősége a városi 

foglalkoztatásban csökken: elterjednek a sok telephelyű vállalatok, amelyeknek cégei vidéken 

is megjelentek. A vidék új szerepe, megújult dinamizmusa adja a dezurbanizáció másik 

magyarázatát. A falusi turizmus, a környezetmegóvás, a nem anyagi értéket kereső 

középosztály, a kézműipari termékek megújuló kereslete is új dinamizmust ad a rurális 

térségek egy részének. Több országban vidéken formálódtak a kutatás-fejlesztés új műhelyei 

(pl. ilyen a dél-francia Sophia Antipolis). A technikai fejlődés az otthon végezhető távmunkát 
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is elterjesztette. A közlekedés és a távközlés különböző formáinak roppant fejlődése óriási 

szerepet játszott a városi funkciók területi szétszóródásában. E fejlődés előfeltétele volt a falu 

és a város alapvető életkörülményeinek kiegyenlítődése, korábbi városi foglalkozások 

beépítése a falusi társadalomba (rurbanizáció). 

4. A globalizált világ urbanizációja. A városnövekedés utolsó szakaszának 

alapjellemzője a globalizáció, ami alatt a kapitalizmus világrendszerének teljes kibontakozása 

értendő. Ebben a szakaszban a globalizáció folyamatát vezérlő hatalmi központok nem 

általában a legfejlettebb országokhoz, hanem néhány, a gazdasági-pénzügyi 

világfolyamatokat döntően befolyásoló transznacionális vállalatközpontokat tömörítő 

nemzetközi metropoliszhoz, metropolisz-térségekhez kötődnek.  
A modern urbanizáció negyedik szakaszában a globális városhierarchia csúcsán a 

globális nagyvárosi régiók állnak, amelyek méretükben, szerkezetükben, működésükben 

különböznek a korábbi nagyvárosi agglomerációktól. Fő tevékenységük a kutatás-fejlesztés, a 

csúcstechnológia, a magas szintű pénzügyi, gazdasági, jogi szolgáltatások, a kulturális 

gazdaság. A térbeli koncentráció fő előnyét jelentő szolgáltató és információs hálózatok a 

nagyvárosi régiókban összpontosulnak. Az oda való betelepülést kedveli a magasan képzett 

munkaerő is, részben a foglalkozásváltás lehetősége, részben a sokszínű oktatási-kulturális 

kínálat miatt. Ez a gazdasági háttere annak, hogy folyamatosan nő a nagyvárosi régiók 

világgazdasági szerepe.  
Napjaink világgazdaságának települési rendjét két szélsőség jellemzi: a kapcsolatok 

interkontinentális szétszóródása, egyidejűleg a globális hálózaton belül a nagy térbeli 

koncentrációk kialakulása. A fenti előnyökből fakad a nagyvárosi növekedés újraindulása. A 

globális nagyvárosi régió új településtípus. Felépülhet egyetlen nagyváros körül (pl. Párizs 

régiója), de lehet több magvú (pl. a holland Randstadt), ám a központi városok számos 

funkciója a külső övezetbe települ. A napi munkába járás több irányú, a városrégióban erős 

alközpontok alakulnak ki, saját munkaerővonzó övezettel. A funkcionális terek nem válnak el 

élesen egymástól. A régió urbánus és rurális térségeket integrál, utóbbiaknak a 

környezetfejlesztés, az üdülés és a lakóhelyfunkció lesz a jellemzője. Megnő a nagyvárosi 

régió peremén levő települések (külső városok, „exurbiák”) népesség- és tőkevonzó ereje. 

A kulturálisan heterogén, többközpontú, társadalmilag és térben polarizált városrégió 

az egyenlőtlen fejlődés töredezett sakktáblája, amely nagy területen szóródik szét. A globális 

nagyvárosi régiók a világgazdaság legversenyképesebb és leginkább növekedést generáló 

helyei, ahol egyúttal a (társadalmilag és környezeti szempontból) fenntartható városfejlődés a 

legjobban fenyegetett. Ilyen régiók nemcsak a legfejlettebb országokban jelennek meg, hanem 

a feltörekvő országokban, sőt olykor az alig fejlődő gazdaságokban is. Felbomlóban van a 

városnövekedési szakaszok egymásutánisága és hierarchikus rendje.  
A városnövekedés negyedik szakaszának számos új jellemzője van, de eddigi 

alakulása alapvetően megfelel a növekedési szakaszok korábban megfogalmazott 

modelljének. A legfontosabb sajátosság, hogy a globalizáció urbanizációjának egyes elemei 

egyidejűleg az egész világon megjelentek, míg a korábbi szakaszok elterjedése keletkezési 

központjukból a Föld többi részére évtizedekig tartott, s csupán az első szakasz, a 

városrobbanás fejlődött ki valamennyi kontinensen. 
 

2.2. Településfejlesztés Európában az első világháborúig 

 

A 18. századvégi Európában a városok átlagos népessége ritkán haladta meg a 100 

ezer főt, viszont a 19. század végére a kontinens országaiban sorra jelentek meg a milliós 

nagyvárosok, rohamosan nőtt az urbánus népesség aránya a mezőgazdaságban 

foglalkoztatottak rovására. A 19. század közepén meginduló első urbanizációs hullám 
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nagyvárosai növekedésük során elnyelték az útjukba kerülő kisebb településeket, miközben a 

közvetlen környékükön fekvő településgyűrűvel egyre szorosabb közösséget alkottak.  
 

A középkori eredetű keskeny és kanyargós utcákkal tagolt, igen sűrűn beépült 

városmagok egyre kevésbé voltak képesek megfelelni a rájuk háruló feladatoknak. A 

katasztrofális közegészségügyi állapotok miatt a városi lakosságot rendszeresen járványok 

tizedelték. Ezt megelőzendő a legnagyobb nyugat-európai városokban a 19. század elejétől 

egészségügyi programokat hajtottak végre: a szennyvizeket a legzsúfoltabb városrészeken zárt 

csatornákban vezetik, megszervezik a szemétszállítást, tűzvédelmi előírásokat 

foganatosítanak, és megjelennek az első olyan építési szabályozások, amik a század második 

felére komplex szabályozási rendszerré állnak össze. 

 

Az 1860-as évektől kibontakozó második urbanizációs hullám új fejlesztési 

feladatokat adott, mert a középkori alapokra épült, csaknem működésképtelen városokat 

alkalmassá kellett tenni a klasszikus kapitalizmus nagyvárosi szerepeinek befogadására: elő 

kellett segíteni a városba áramló különböző társadalmi rétegek letelepedését, javítani kellett a 

városok rossz egészségügyi helyzetén, biztosítani kellett a városok tervszerű növekedését, 

megteremtve az újkori város imázsát. Mindehhez a gazdasági feltételeket a feltörekvő ipari 

burzsoázia és a pénzarisztokrácia szövetsége biztosította (Meggyesi, 2006).  
 

Felgyorsult a termelés területi koncentrációja: az ipar, a pénzügyi élet, a kereskedelem 

és a kulturális élet a nagyvárosokban összpontosult, ami nagy építkezések megindítását 

követelte. Ezeket az igényeket a zsúfolt, szabálytalan és szűk utcahálózatú városok már nem 

tudták kielégíteni, ezért többemeletes bérpalotákkal szegélyezett széles sugárutakat vágtak a 

középkori várostestbe, melyeket fél-körutakkal, körutakkal kötöttek össze (pókháló formájú, 

sugaras-gyűrűs úthálózat kialakítása). E forradalmi változást hozó fejlesztési irányt Georges 

Haussmann bárónak, Párizs prefektusának városfejlesztési tervei jelölték ki.  A nagyvárosi 

szövetet egységes rendszernek tekintő Haussmann a francia főváros arculatát napjainkban is 

meghatározó nagyszabású városrendezés irányítója volt.  

 

Párizs mintájára épült át Barcelona, Brüsszel, Bécs és Budapest főúthálózata is. A 

városi tanácsok csak az új utak építését szabályozták és az infrastruktúrát építették ki, amit a 

bérlakás piac fellendülésének köszönhetően az egyedi telkek spekulációs, intenzív beépítése 

töltött meg tartalommal. Európa más nagyvárosaiban (pl. Berlin, Moszkva) a központok 

kevésbé teljes, de hasonló elvű rekonstrukcióira kerül sor. Ebben az időszakban kezdődött a 

nagyvárosok perifériáinak fejlődése is; tovább folytatódott a belvárosi térségek felé irányuló 

abszolút koncentráció, de ez a folyamat már a külső kerületek lassú fejlődésével és a város 

területi növekedésével járt együtt, mely már a relatív dekoncentráció ismérve. 
 

Végső soron a 19. század nagyszabású városátépítései az első, a város teljes 

szerkezetét átalakítani kívánó beavatkozások voltak. Radikális változtatásaik az átalakított 

hálózathoz kapcsolódtak, és az új, a polgári város képe hálóként vetült rá a megmaradt 

középkori városra. Létrehozták a mai értelemben is korszerű műszaki infrastruktúra alapjait 

is: a vasutat a pályaudvarokkal, ami a városszerkezet további radikális átalakulásához 

vezetett. Ebben a korszakban a bérlakásépítés a tőkebefektetés egyik legjövedelmezőbb 

formája volt, de a lakásépítési „boom” csak a történelmi városmagok megújulását szolgálta: a 

külső kerületekben a középkori állapotok nem változtak (Mumford, 1985). 
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2.3. Városfejlesztés a két világháború között 

 

 

Az 1914-ben kirobbant első világháború Európa-szerte véget vetett a gazdasági 

növekedésnek és a viszonylag békés városfejlődésnek. A négy éves világégés után a 

városépítési feladatokat az urbanizáció harmadik hulláma határozta meg, melynek 

középpontjában az országonként eltérő koncepciók vezérelte lakásépítési programok álltak.   
 Németországban a városokat 1933-ig zömében szociáldemokraták irányították, akik 

önkormányzati bérlakás építési programokat hajtottak végre, miközben a magán-

bérlakás építés is tovább folytatódott. E programokban már fontos szerep jutott a 

városi főépítészeknek és a műszaki, technológiai és építészeti innovációknak, amelyek 

megalapozták a szociális lakásépítés városépítési és műszaki alapjait. Az első városi 

lakótelepek kialakítását még az angol kertváros mozgalom eszméi határozták meg, 

melyben a lakásépítés új térségeit a lakott városrészek szélén, egy keskeny elválasztó 

zöldsáv közbeiktatásával jelölték ki.  
 Hollandiában lakásépítési szövetkezetek rendszere alakult ki, ami a társadalmi 

kezdeményezés, a magánpénztárak és az önkormányzat együttműködésének új típusú 

modelljét teremtette meg. E modell viszonylagos rugalmasságával és urbánusabb 

karakterével a nagyvárosok organikus fejlesztésének alternatív modellje volt, 

ellentétben az osztrákkal, amely Bécs leromlott belső városi tömbjeinek szanálásával 

fölépítette a főváros munkásnegyedeit (White, 1988). 
 Nagy-Britanniában a nagyvárosok peremén zajló építkezések adtak lökést a 

lakásépítéseknek. A várostervezőket alkalmazó helyi önkormányzatok aktív résztvevői 

voltak a folyamatnak: több mint egymillió lakást építettek, főként a városi perifériákon 

(London, Manchester, Liverpool, Glasgow). Eredményként szuburbán lakónegyedek 

és szatellitvárosok (bolygóvárosok) születtek, akárcsak Európa nyugati és középső 

részén. A negyedek kisebb része jól tervezett, tömegközlekedési kapcsolatokkal 

rendelkező, növényzettel tűzdelt terület volt. Nagyobb részük azonban monoton, 

viszonylag sűrű beépítésű (sorházak, zsebkendőnyi hátsó kerttel), szolgáltatásokkal 

gyengén ellátott lakónegyed volt. 
Szükség volt a városterjeszkedés ellenőrzésére és tervezésére, ami jogi-igazgatási  

gondokat vetett fel. Szükséges volt a városi önkormányzatok tervezési jogköreinek 

bővítésére (földvásárlás, átfogó tervek készítése, a magánérdekek korlátozása), 

másrészt a helyi önkormányzatokon túlnyúló terveket kellett készíteni, a megvalósítást 

irányító, új szervezeteket kellett létrehozni. Nem véletlen, hogy a városnövekedés 

gondjait orvosolni hivatott regionális tervezés a két világháború között Nagy-

Britanniában született meg. 

A nagyvárosok közül elsőként London számára készült a várost és annak tágabb 

környékét is magában foglaló fejlesztési terv. Az 1920-as, 30-as évek tervei a város 

terjeszkedésének korlátozását a beépített területek zöldövezettel történő lezárásával és 

szatellit-városok létrehozásával kívánták megvalósítani. A törvények azonban gátolták 

e lépések összehangolását egyetlen regionális terv keretei között. Az egyetlen kísérlet 

erre a Nagy-London Regionális Tervezési Tanács rövid működése (1927–1933) volt, 

ami 45 helyi önkormányzat képviselőit tömörítette a főváros 40 km-es körzetén belül. 

Ily módon a London környéki beépítetlen területek tervezése és a terv végrehajtása 

egyetlen hatóság kezébe került volna. Törvényi támogatás híján a kísérlet megbukott, 

amelyben része volt a tervezők által javasolt, de a befektetők érdekeit sértő beépítési 

korlátozásoknak (Cherry, 1974).  
Nagy-London késve (1944-ben) megszületett regionális rendezési terve tartalmazta a 

pusztuló belső lakó- és ipari negyedek megújítását, a zöld területek bővítését és az 
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úthálózat átalakítását. Az újfajta térszerkezet megvalósítását szolgáló lépések 

hierarchikus úthálózat kiépítésével, parkok és zöld sávok létrehozásával olyan 

„sejtszerű” városszerkezet kialakítását célozta, ahol a beépítés sűrűsége cellánként 

változó. A külső körgyűrűn, a beépített terület határán túl szatellit-városok építését 

tervezték, amelyek a vidéki térségben urbanizációs szigeteket alkottak (Nagy, 1997). 

A brit főváros tervének elkészülésével a tervezés túllépett London megye határain. Az 

eredeti, kisebb terület számára készült vázlat elég rugalmas volt ahhoz, hogy az utak és 

zöld területek megtervezése révén a város terjeszkedése ne a környező zöld területek 

pusztításával, hanem többé-kevésbé irányítottan és harmonikusan történjen. A terv 

évtizedekre meghatározta a londoni régió térbeli fejlődésének fő irányait (Foley, 

1963). 
 

 

2.4. A tőkés és a szocialista országok településfejlesztésének eltérései 1945–1990 között 

 

 

A második világháborúban a legnagyobb pusztítást az európai nagyvárosok 

szenvedték el. Épületállományuk nagy hányadát lebombázták vagy szétlőtték, infrastruktúra-

hálózatuk használhatatlanná vált. Az öreg kontinensen újra meginduló településfejlesztés 

ezért valamennyi háború sújtotta országban a városok újjáépítésével vette kezdetét. A 20. 

század második felében a gyors gazdasági fejlődés legtöbb feltételével rendelkező 

nagyvárosok álltak továbbra is a településfejlesztés homlokterében.  
 

 

2.4.1. Városfejlesztés a tőkés országokban 

 

 

A világháborút követő időszakot egészen az 1970-es évekig a népesség nagyvárosokba 

áramlásának utolsó nagy hulláma jellemezte. Európa-szerte évről-évre százezrek költöztek 

vidékről a kedvezőbb munkalehetőségeket, magasabb jövedelmeket, szélesebb 

szolgáltatásokat és változatos kulturálódási feltételeket nyújtó nagyvárosokba. A hatalmas 

méretű bevándorlás hatására a városfejlődésben megerősödtek a dekoncentrációs folyamatok, 

amelyeket a gazdaság és a lakossági jövedelmek növekedése mellett a tömegközlekedési 

feltételek látványos javulása, és a személygépkocsi-állomány gyors bővülése is ösztönzött.  

A város- és a regionális tervezés célja Európa-szerte az 1950-es és 60-as években 

ennek a dekoncentrációs folyamatnak a megfelelő keretek között tartása, irányítása volt, oly 

módon, hogy megőrződjenek a városok korábbi térszerkezeti értékei. Eközben néhány 

intenzíven urbanizálódó térségben a szomszéd városok és városias térségek összenövésével 

megjelennek a konurbációk (az USA nyugati partvidéke, a Ruhr-vidék, a holland Randstadt, a 

sziléziai iparvidék stb.).  

A migrációs nyomás tartóssá válása mind a nyugat-, mind a kelet-európai országokban 

nagyszabású városépítési programok megindításához vezetett. A háborús pusztítás nyomait 

eltüntetni kívánó, 3 megszállási övezetre osztott Nyugat-Németország számára különösen 

nagy feladatot jelentett nagyvárosainak újjáépítése, amelyhez jelentős pénzügyi forrást 

biztosított az USA által nyújtott Marshall-segély.  
Az egyes tőkés országokban a rekonstrukciós programokat - az eltérő városfejlesztési 

hagyományok miatt - más-más alapkoncepcióból kiindulva hajtották végre. Mindezt jól 

tükrözte, hogy ebben az időszakban a tömeges lakásépítés különböző formái valósultak meg.  
A skandináv országok főleg az angol modellt követték, így Stockholm vagy Helsinki 

bolygóvárosai is a decentralizált városfejlesztés változatait képviselték. (Az 1960-as években 
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még Budapest vezetői is bolygóvárosokban gondolkodtak, de megvalósításukra nem volt 

fedezet).  
Franciaországot kezdetben inkább önálló kis- és nagylakótelepek (grandensembles) 

szétszórt telepítése jellemezte, de a 60-as évektől kezdve Párizs fejlesztését például négy, az 

elővárosok övezetében meghatározott új központ segítségével próbálták tervszerű mederbe 

terelni. Ezek a központok nem új városok, hanem olyan „ellencentrumok” lettek, amelyek 

meglévő, heterogén városrészeket igyekeztek integrálni, miközben tehermentesítették a 

történelmi városközpontot. (Hall, 1999)  
A tömeges lakásépítési programok Nyugat-Európában a 60-as évek végén értek véget: 

akkor, amikor az urbanizációs folyamatokban döntő fordulat következett be. A fordulatot a 

személygépkocsi elterjedése váltotta ki, melynek tömeges használata lökést adott a 

szuburbanizációs fejlődésnek. Nyugat-Európában az egyre szélesedő középosztály 

megengedhette magának, hogy kiköltözzön a zsúfolt városokból, miközben a városi 

munkahelyekre ingázzon. 

A lakásépítés decentralizálását a kereskedelem is követte: az autópályák csomópontjai 

mellett megindult a regionális kereskedelmi központok építése, amit nemsokára a 

munkahelyek kitelepülése követett. Ez a folyamat Nyugat-Európában először a nagyváros 

környékére koncentrálódott, majd a jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező és kedvező 

természeti adottságú térségek felé irányult, és így a meglévő falvak egy részének megújulását 

is elősegítette. 

Mindezek révén a nagyvárosok növekedése a 60-as évektől Nyugat-Európa-szerte 

lelassult, majd egy rövid stagnálás után népességszámuk csökkenni kezdett, miközben az 

agglomerációs települések tovább fejlődtek. A motorizáció és a szuburbanizáció elősegítette, 

hogy a városok hagyományosan kompakt, zárt szerkezete feloldódjon, és a városi funkciók 

decentralizálódjanak. A város „szétrobbanása” új urbanizációs jelenség kialakulásához, a 

folytonos települési táj megjelenéséhez vezetett.  
A decentralizációs és szuburbanizációs folyamatok nemcsak a középosztály egy részét 

és a fejlődési energiákat vonták el a nagyvárostól, de negatív hatással voltak a régi 

városrészekre is. Épületállományuk sok helyen leromlott, és  - az olcsóbb lakbérek miatt - a 

társadalom perifériáján élő rétegek költöztek az egykor patinás negyedekbe, gyorsítva a 

fizikai és társadalmi leépülés folyamatát.  

Az 1980-as évektől a nyugat-európai országokban újfajta migrációs hullám indult, az 

ún. counter urbanisation (ellen-urbanizáció, ruralizáció), amikor a népességszám a 

nagyvárosoktól távoli falusi térségekben nőni kezdett, a nagyvárosi régiókban (az 

agglomerációban is!) viszont csökkent. A folyamat egyik oka a nagyvárosi régiók romló 

környezetminősége, emiatt a lakosság egy része távolabbi régiókba, egészséges 

lakókörnyezetbe vándorol. A másik ok: a távközlési infrastruktúra fejlesztése a vidéket is 

elérte, ilyen módon már a munkahelyteremtés sem kötődött a központi helyekhez.  
 

 

2.4.2. A szocialista országok városfejlesztésének sajátosságai 

 

 

Kelet-Közép-Európának a 2. világháborút lezáró békeszerződések következményeként 

a Szovjetunió befolyási övezetébe került ún. „szocialista” országaiban a településfejlődés 

nyugat-európaitól jelentősen eltérő utat járt be. Az állami irányítású településfejlesztés 

színterei ezekben az országokban is a nagyobb városok voltak. A falvak fejlesztését jóformán 

csak a szerény helyi jövedelmek szolgálták, emiatt a falufejlődés lényegesen elmaradt a 

városoké mögött. A kelet-közép-európai városfejlesztés ismérveit az egyes városkategóriák 

szintjén érdemes áttekinteni. 
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a) A fővárosok az államszocialista évtizedekbe jelentős fejlődési előnnyel léptek be a 

városállomány kisebb tagjaihoz képest. Egészen a 20. század közepéig a kormányzatok 

kitüntetett figyelmét élvezték. A függetlenség elnyerése után a politikai elit az új fővárosok 

(Pozsony, Belgrád, Zágráb, Ljubljana) kiépítését az államiság fő jelképének tekintették, és 

szűkös erőforrásaik nagy részét ezekre szánták. A többi városra csak nagyon szerény központi 

forrásokat biztosítottak. Ám a fővárosok fejlődésének is határt szabtak az országok kis 

méretei és korlátozott erőforrásai.  
Az erőforráshiány jellegzetes példája a lakótelep-építés volt. Helyszínüket általában a 

városon belül olcsón megszerezhető, ill. még beépítetlen területek elhelyezkedése határozta 

meg; emiatt többségük a városok szélén épült fel. Ellátásuk viszont szegényesen, csak a 

mindennapi igényekre korlátozódótt. Közelükben munkahelyeket csak ritkán hoztak létre. A 

lakásépítés önálló ágazatként való kezelése hozzájárult egyrészt a várostestnek a 

közigazgatási határon belüli végleges betömörüléséhez, másrészt a városi forgalom 

növekedéséhez. A lakótelepek mindenütt a világon idegen testként ékelődnek a városok 

szerkezetébe. A szocializmus lakáselosztási rendszerében csak egy bizonyos réteg juthatott 

kedvező feltételekkel lakáshoz, így a lakótelepek zöme a szegregáció erősödéséhez vezetett. 

A fővárosok gyors növekedése – országonként eltérő módon – az 1960-as évekig 

tartott. Aránytalanul nagy támogatásuk a többi városhoz képest már feszültségeket okozott. A 

kormányoknak további növekedésük nem állt érdekében, sőt azt már– akár adminisztratív 

eszközökkel is – korlátozni kívánták. A beköltözési korlátozások országonként és koronként 

eltértek. A volt Szovjetunióban, az egykori NDK-ban, Romániában és Bulgáriában a 

beköltözést lehetetlenné tették, Jugoszláviában, Lengyelországban és Magyarországon (1950-

es évek) fővárosi munkahely igazolásához kötötték.  

b) A középvárosok egykor különálló, ill. újra önállósult országrészek központjai 

voltak (pl. Szarajevó, Újvidék, Skopje, Lvov) vagy már a „szocialista fejlesztés” eredményei 

lettek. A „létező szocializmusban” ugyanis a várososodás legfőbb hajtóerői az iparosodás és 

az adminisztratív funkciók voltak.  

Az iparfejlesztés (főként nehézipari jellegű, nagyüzemi iparosítás) a rendszer egyik 

alapvető sikermutatója volt. A gazdasági átalakulást, a fejlődés dinamikáját az ipari 

foglalkoztatottak számában, az ipari fejlődés üzemében mérték, miközben az ipari termelés 

minősége, versenyképessége alárendelt szerepet játszott. Eleinte csak a nagyobb városok 

voltak megfelelő telephelyek új ipari üzemek számára, s csak később terjedtek át a közepes és 

kisebb városok meghatározott körére is (pl. a lengyel Katowice, a cseh-morva Ostrawa stb.).  

A központosított tervgazdaságban a középvárosok fejlesztése az iparfejlesztés 

függvénye volt. Ahol új ipari üzem épült, ott építettek lakásokat is, ott létesültek közművek, 

utak, ott épült új művelődési ház, áruház, iskola, kórház, stadion stb. Az a város, ahová nem 

települt új ipari üzem, menthetetlenül lemaradt a versenyben. A városok vezetése ezért 

mindent megtett fejlődés biztosítékát jelentő új ipari beruházásokért. 
A szocialista rendszer városai saját bevétellel, fejlesztési forrással nem rendelkeztek, 

minden forrásuk a központi elosztásból származott. Az állam a forrásokat előbb a régiók 

között, majd a régiók a városok és falvak között osztották el. A régióközpontokban éltek az 

elosztást végző párt- és állami vezető hivatalnokok, akiket lokálpatrióta érzelmeik és saját 

székhelyük kiépítéséhez fűződő érdekeik a források helyi felhasználására ösztönöztek. A 

régióknak juttatott erőforrások aránytalanul nagy része így e városoknak jutott. 
Hasonló folyamatok zajlottak le a közép- és kelet-európai országokban, ekkor nőtt 

meg és vált nagy súlyúvá ez az 50–500 ezer fő közötti városkategória a többi városok terhére. 

c) Az egyébként is kevésbé fejlett kelet-közép-európai kisvárosok helyzete az 

államszocialista időszakban tovább romlott. Elvesztették mezőgazdasági feldolgozó, szervező 

és piaci funkciójukat. A kolhozok és tsz-ek létrejöttével a parasztok nem vitték be termékeiket 

a szomszédos kisváros piacára. A szövetkezeti nagyüzem az állami nagy felvásárló 
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szervezeteknek adta el termékét, amely központilag, a kisvárosokon átnyúlva, azokat 

kihagyva működött.  
Ez a városkategória tagjai sokáig kimaradtak az iparosítási hullámból, így nem 

jutottak pótlólagos munkahelyekhez, jövedelemhez, de nem részesültek azokból a járulékos 

előnyökből sem, amivel az iparosítás járt (lakásépítés, közmű- és közintézmény-fejlesztés 

stb.). Munka, jövedelem és lakás hiányában a kisvárosok lakossága már viszonylag korán, az 

1970-es évektől fogyni kezdett. Az iparosítási hullám csak az 1970-es 80-as években érte el 

őket, amikor már az korántsem járt olyan előnyökkel, mint korábban. 
A kisvárosok jelentős hányada nem rendelkezett saját területén túlterjedő igazgatási 

funkciókkal. Az adminisztratív funkció híján nemcsak annak előnyeit nem élvezhették, hanem 

az adminisztratív (megyei és regionális) központokat éppen a kisvárosok terhére, a forrásokat 

azokból elvonva fejlesztették (Illés, 2008). 
Ez a helyzet fokozatosan romlott: az 1950-es években még minden szocialista ország 

átvette a Szovjetunió területi-közigazgatási beosztási rendszerét (régió, járás-rajon, település), 

így a kisvárosoknak is jutott a „járás-rajon” szinten bizonyos közigazgatási központ-funkció. 

Később viszont a legtöbb ország (Lengyelország, Románia, Magyarország, Bulgária) a 

rendszert kétszintűvé tette (járások megszüntetése), így a kisvárosok közigazgatási központ és 

szervező funkció nélkül maradtak.  

A kis- és középvárosok sajátos típusa volt az „egy gyáras” város. Magyarországon e 

típus ritkában fordul elő, de a környező országokban igen gyakori volt. A szocialista 

időszakban, ha egy városba egyetlen nagy gyárat építettek, akkor ez az ipari objektum lett az 

adott város meghatározó foglalkoztatója és jövedelemforrása. A gyárhoz kapcsolódó 

beruházásként épült meg sok lakás, közmű, bölcsőde, óvoda, szakiskola stb. A gyár 

finanszírozta a kulturális és sportéletet. Több helyen a város energiaellátása is a gyár 

erőművétől függött. A város a gyár tevékenységétől, pénzügyi helyzetétől függőségi 

helyzetbe került. Kritikussá vált ez a függőség a rendszerváltozás után, amikor e gyárak 

jelentős része elvesztette versenyképességét, termelése és foglalkoztatottjainak száma 

jelentősen csökkent, esetleg bezárták, felszámolták. Utóbbi esetben egy teljes kisváros 

egzisztenciális alapjai szűntek meg.  

Az „egy vagy néhány gyáras városok” speciális típusai voltak a „szocialista városok”, 

ahol a gondok a rendszerváltozás után különös élességgel jelentkeztek. E városok rendszerint 

egy zöldmezős telepítésű nehézipari beruházás kapcsán jöttek létre. Annak idején a rendszer 

sikerének szimbólumaiként kezelték és propagálták őket, és lakóik privilégiumokat élveztek 

(könnyebb lakáshoz jutás, magasabb fizetés, jobb kommunális és szociális ellátás stb.). 

Számuk meghaladta a 100-at. Mivel többségük a nehézipar bázisán jött létre, súlyosan 

érintette őket a rendszerváltozás utáni ipari szerkezeti válság. 
 

 

2.5. Településfejlesztés napjaink Európájában 

 

 

Az európai településfejlesztés iránya és alakulása szorosan összefügg az európai 

integráció kibontakozásával és fejlődésével. A nyugat-európai országok többségében a 

gazdasági integráció erősödésének idején (1970-es évek) a városfejlesztésre koncentráló 

településfejlesztés kérdésköre még háttérbe szorult. Részben azért, mert az akkori tagállamok 

gazdasági fejlettsége közel hasonló volt, és az általános fellendülés szakaszában az 

országokon belüli fejlődésbeli különbségek kiegyenlíthetőségét a nemzeti regionális politikák 

hatékonyabbá tételétől várták. Az 1980-as évektől viszont az integrációban részt vevő 

országok számának gyarapodásával jelentősen megnőttek a területi különbségek is. A 
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fokozatosan Európai Unióvá (EU) fejlődő Európai Közösség tagállamai ekkor még 

kifejezetten a regionális fejlesztésre koncentráltak (Barta, 2009). 
A városfejlesztés háttérbe szorulásának oka, hogy a fejlett, stagnáló vagy elmaradott 

térségekben a városok nagyobb gazdasági dinamikát mutattak a környezetüknél, a gazdasági 

fejlődés csomópontjai voltak. Az 1980-as évek közepére Európa fejlett részén elmélyültek a 

városfejlődés egyenlőtlenségei: miközben a városok a gazdasági fejlődés dinamikahordozói 

voltak, egyre elviselhetetlenebb strukturális problémákkal küszködtek társadalmi, gazdasági 

és környezeti szempontból egyaránt. Így a bővülő EU településfejlesztési politikájában az 

1990-es évek közepétől kezdtek foglalkozni a különböző célú, súlyú és irányultságú 

városfejlesztési programokkal (Soóki és Tóth, 2005): 

 1994-ben hirdették meg először az URBAN I., majd az ezredforduló után a 2006-ig 

tartó URBAN II. programot;  

 2003-ban a városok nehézségekkel küzdő térségeinek rehabilitációja érdekében hozták 

létre az URBACT I. programot; 

 2004-ben indították útjára az EUKN programot, amely a városfejlesztéssel kapcsolatos 

információs rendszer kiépítését tűzte ki célul.  

 2007-ben indult az URBACT II. program, amely többek között a városmegújítások 

gyorsítását, a városi környezet állapotának javítását, a humántőke hatékonyabb 

hasznosítását helyzete előtérbe.  

A 2000-es évekre az EU regionális politikájának középpontjába egyre inkább a város került. 

A célok között szerepelt: 

 a városok közötti kooperáció megerősítése (többközpontú városrendszerek), 

 a dinamikus és versenyképes városok megteremtése, 

 a városi szerkezet megújítása (területhasználat, infrastruktúrafejlesztés, a szociális 

problémák kezelése, a városi ökorendszerek megőrzése stb.), 

 a város és vidéke közötti új partnerség,   

 vidéki térségek fejlesztése.  

 

 Jelentős lépés volt a hatékony európai városfejlesztési politikák kialakítása felé vezető 

úton a dániai Aalborgban 1994-ben megrendezett konferencia. Itt fogalmazták meg az európai 

kis- és nagyvárosok fenntarthatóságáról szóló nyilatkozatot (Aalborg Charta, 1994), amely 

összefoglalta a városfejlesztés új céljait és kijelölte a célok megvalósításához szükséges 

feladatokat. A nyilatkozat megállapításai és a megvalósítandó feladatok a következők: 

 Az 1990-es évek közepén Európa lakosságának már 80%-a él városokban, amelyek a 

gazdasági élet központjai. 

 A városok a változó életmód, termelés, fogyasztás kulcsszereplői. 

 A városok a településhálózat olyan alapelemei, amelyek képesek a társadalmi, 

gazdasági és környezeti egyensúlytalanságok kezelésére. A gondokat helyi stratégiák 

kialakításával kell orvosolni, el kell kerülni azok exportálását (szomszédos vagy más 

térségekbe).  
 A városi gazdaság növekedésének határt szab a természeti és fizikai tőke, amelynek 

kímélését segíti a hatékony felhasználás és az újrahasznosítás. Törekedni kell a 

várositársadalmakgazdasági-kulturálisfenntarthatóságára, a települési környezet 

állapotának javítására, a társadalmi különbségekből fakadó feszültségek 

csökkentésére. 
 A városfejlesztés fontos célja a területhasználat és a városimobilitás fenntarthatósága 

a városok élhetőségének megőrzésével. 
 A városfejlesztésnek érzékenyen kell reagálnia a klímaváltozás kihívásaira (épületek 

energiafelhasználásának csökkentése). 
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 A helyi önkormányzatoknak kell átszervezni városaikat a fenntarthatóság érdekében. 

(Helyi közösségek és gazdasági szereplők bevonásával). 
 Minden eszközt és intézményt igénybe kell venni e politika megvalósítása érdekében. 

Az Aalborg Charta a régiókkal szemben a településekre, a városok és a velük 

szimbiózisban élő települések fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, állítva, hogy a város 

önmagát szervezni képes alapegység, amelynek kezelnie kell a városban kialakult társadalmi, 

gazdasági és környezeti egyensúlytalanságot. A Chartában a későbbi Integrált Városfejlesztési 

Stratégiák (IVS) lényeges elemei mind szerepeltek (így pl. a helyzetértékelés, a jövőkép 

kialakítása, az alternatív stratégiai lehetőségek, a célok közötti prioritások, a várható 

eredmények mérhetősége, a tervek végrehajtásának programozása, a monitoring, a 

beszámolás folyamatai). 
Az európai városfejlesztés mérföldköve az EU-tagországok terület- és 

településfejlesztési ügyekben illetékes miniszterei által kibocsátott Lipcsei Charta (2007 

május), melynek fő javaslata az IVS mielőbbi megvalósítása. A szakmailag megalapozott 

dokumentum fő ajánlásai:  
 Az európai városok saját településükre dolgozzanak ki városfejlesztési programot. 

 A városfejlesztési politikát továbbra is nemzeti szinten kell meghatározni, de a 

megoldásokat a különböző (regionális és helyi) szinteken is keresni kell. 
 Együttműködésre van szükség a helyi és a regionális szintek között. 
 A helyzetértékelést SWOT -elemzéssel kell kiegészíteni.  

 Az IVS-eknek tartalmazniuk kell a célok és a jövőkép konzisztens rendszerét, a 

városrészek ágazati fejlesztésének műszaki terveit, a vegyes finanszírozás (állami és 

magán) lehetőségeit, 

 a helyi szereplőket és a lakosságot be kell vonni a tervek kidolgozásába. 
 

 Az integrált városfejlesztési stratégia EU által javasolt céljai: 

 jó minőségű közterek létrehozása, 

 az infrastrukturális hálózatok modernizálása, 

 az energiahatékonyság növelése, 

 a kompakt településszerkezet megóvása, 

 az oktatás- és a tudáskoncentráció hálózatépítő programjainak kidolgozása, 

 a városrehabilitáció elősegítése, 

 a társadalmi kirekesztés elleni fellépés a városokban. 

A Lipcsei Charta felhívja a figyelmet a makroszintű városfejlesztési koncepciók és a 

területrendezés terveinek szükséges összekapcsolására, a városrészek és a projekt térségeinek 

(akcióterületek) területi szintű komplex kezelésére, foglalkozik a központi irányítás és a helyi 

kezdeményezés szintjeinek kezelésével, vagyis a különböző szintek közötti ésszerű 

munkamegosztás kialakításával is. Emellett a dokumentum nagy figyelmet szentel a város és 

régiójának kapcsolatára, hangsúlyozva, hogy a város területi integrációja biztonságot ad, 

segíti a munkamegosztást, erősíti az identitást.  
A Charta az integrált célok között nagy figyelmet fordít a szociális kérdésekre 

(különösen az anti-szegregációs politikára), kiemeli az építési kultúra jelentőségét, amely 

magában foglalja a minőségi tervezést, az épített örökség megőrzését, a modern építészetet és 

az építés gazdaságosságát. Az új szemléletű megközelítésben az épített környezet minősége a 

városfejlesztési politika meghatározó szempontjává válik. 
A dokumentum kibocsátása az EU városfejlesztési politikájának új korszakát jelzi. 

Makroszintű gondolkodás indult meg a városfejlesztésben, amelyet hatékonyan támogat a 

fejlesztési stratégia szempontjainak megfogalmazása és az uniós támogatási rendszer 

kidolgozása. Ennek hatása óriási, még akkor is, ha a városfejlesztés a nemzeti politika része 

maradt. 
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A Charta ajánlásainak megvalósítása komoly helyet kapott az Európai Unió regionális 

és kohéziós politikájában. A városfejlesztési kérdések nagy részét beépítették a strukturális és 

kohéziós alapok által támogatott regionális és nemzeti programokba. A várostervezők és más 

szakértők tapasztalatainak egymás közötti megosztását és a hálózat formájú együttműködésük 

kialakítását az URBACT II program segítette elő. Az Európai Bizottság által elindított, az 

Európai Beruházási Bank és az Európa Tanács Fejlesztési Bankjával való együttműködésben 

folyó JESSICA (Fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai 

kezdeményezés) program (2008) a fenntartható városfejlődés érdekében végzett 

beruházásokat, gazdasági növekedésüket és a foglalkoztatási helyzet javítását segíti a 

pénzügyi tervezés oldaláról.  
Az IVS-ek pénzügyi feltételeinek biztosítására 2007 és 2013 között 21,1 milliárd eurót 

különítettek el városfejlesztési célokra, amely az EU kohéziós politikai költségvetés 6,1%-át.  

 

2.5.1. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia helye az európai településfejlesztési politikában 

 

 

A 21. század elején az EU-tagországokban a városfejlesztés fenntarthatósága a 

településfejlesztési politika kiemelt stratégiai területe lett, aminek megvalósításához korszerű 

szemléletű, uniós szintű fejlesztési program megalkotására volt szükség. Az EU-ban több 

mint egy évtizedes vita  után vált elfogadottá (Barta, 2009). A Lipcsei Chartában megjelent 

IVS célja az élhető, stabil, egymással együttműködő, és egyben versenyképes európai 

városhálózatnak létrehozása. Az IVS  egy olyan kiegyensúlyozott európai városhálózatot 

vázol fel, ahol a fejlesztési pólusok (metropoliszok, nagyvárosok) egyrészt egymással, 

másrész a középvárosokkal hierarchikus hálózatokat alkotva működnek együtt.  
Az IVS a fenntartható városfejlesztés érdekében az egyes városok szintjén szükséges 

gazdasági, szociális és környezetvédelmi fejlesztéseket összekapcsolja és azonos irányba 

tereli. A stratégia megvalósításának eszközei a következők:  

 az integrált környezeti tervezés, 

 a funkcióvesztett területek revitalizálása, 

 a lepusztuló városrészek rehabilitációja, 
 a zöldterületek védelme és lehetőség szerinti növelése, 

 a város és a környező települések együttműködésének, funkció-megosztásának 

erősítése.  
Az IVS egyben középtávú, stratégiai tervezési dokumentum is, amely  

 meghatározza a városok középtávú városfejlesztési tevékenységének irányát; 

 tematikus szempontokat integráló és területi alapú tervezési szemlélettel készül;  

 területi alapon hangolja össze a különböző ágazati és szakpolitikai célokat (gazdasági, 

környezeti, infrastrukturális, szociális, kulturális célok stb.); 

 koordinálja a fejlesztési célokat a fejlesztésben érdekelt szereplők (üzleti szektor, 

közszféra szereplői, lakosság) és a települési önkormányzat között;  

 komplex rendszerként kezeli a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját és 

megvalósítási lehetőségeit. 
Hangsúlyozni kell, hogy a közösségi források csak olyan beruházásokat támogatnak, 

amelyek piaci megvalósítása nem várható, de a város fejlődése érdekében szükségesek. Az 

IVS további fontos feladata, hogy a fejlesztés során a piaci és a közszereplők beruházásai 

között egyensúlyt valósítson meg. E feladat jelentősége a városfejlesztésre közvetlenül 

felhasználható források csökkenésével növekszik. 
Az IVS akkor lehet sikeres, ha ... 

 hosszú távú fejlesztési célok középtávú projekt formájában realizálhatók; 
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 konzekvens területi szemléletű tervezés valósul meg; 

 reálisan felmérik a fejlesztési forrásokat (állami források, bevonható magánforrások);  

 megtörténik a fejlesztési feladatok rangsorolása (a források ágazati és területi 

szétaprózódásának megelőzésére); 

 biztosítható az egyes fejlesztési célokhoz a megfelelő városmenedzselési 

tevékenységek hozzárendelése (világos cél- és feladat meghatározással);  

 a partnerségi elv érvényesítése (a fejlesztésben érdekeltek széleskörű bevonása). 

Már az első, 2007-ben induló regionális operatív programok (ROP) számára 

biztosított források felhasználásakor látszott, hogy az IVS számos új információt nyújtott a 

városfejlesztési tevékenységeket finanszírozó külső, közcélú források felett rendelkező 

szereplők számára. A 2009-től az IVS készítése továbbra is városmérettől függően volt 

ajánlott a csak központi forrásokra pályázó várossal szemben. 
Az IVS a Strukturális Alapok tervezési- programozási ciklusához igazodó, 7–8 évre 

szóló dokumentum, amelynek 2009-ben futó projektjei 2015-ig elérendő városfejlesztési 

feladatokat tartalmaztak, és ehhez rendelték a felhasználni tervezett forrásokat. Az IVS 

megvalósítása során az igénybe vehető fejlesztési források eredetének igazolására és a lehető 

legpontosabb előbecslésére, ami szükségessé teszi az IVS-projektek évi eredményeinek 

áttekintését, valamint a 3–5 évenkénti felülvizsgálatát, az időközben megváltozott 

körülmények igényelte szükséges korrekciók végrehajtása érdekében. 
Miután az IVS minden város középtávú fejlesztéseit megalapozó alapdokumentum, 

ezért alkalmazásához szükség van arra, hogy a városi önkormányzat képviselőtestülete 

megtárgyalja, és határozatban jóváhagyja. Az IVS-stratégia  elsődlegesen a város 

önkormányzata számára fogalmazza meg a fejlesztési célú beavatkozások tervezett irányait, 

céljait.  
Az IVS városi és városrészi léptékű elemeket egyaránt tartalmaz. A városi léptékű 

elemek sorába tartozik a város településhálózaton belüli szerepkörének meghatározása, 

valamint a város átfogó értékelése. Előbbi magába foglalja a város vonzáskörzetének és a 

térségi munkamegosztásban elfoglalt helyének elemzését a várható változási tendenciák 

felvázolásával. Utóbbi kiterjed a városszerkezet, a gazdasági élet, a társadalomszerkezet, a 

települési környezet, a települési infrastruktúra, a közszolgáltatások, a humánkörnyezeti 

tényezők értékelésére is különböző vizsgálati módszerek alkalmazásával.  
A városrész szintű helyzetértékelésnél ügyelni kell az egyes városrészek egyértelmű, 

tiszta és a város egészének szerkezetét figyelembe vevő kijelölésére, határvonalaik 

meghúzására, és a városon belüli elhelyezkedésükből fakadó sajátosságok, lényeges elemek 

kiemelésére. A városrész szintű vizsgálatokban figyelmet kell fordítani a szegregált vagy 

szegregáció kialakulása miatt veszélyeztetett területek helyzetértékelésére. 
Az IVS sikeres megvalósítása érdekében alkalmazandó önkormányzati eszközök: 

 Nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek (szabályozás, tervalku, 

városmarketing, helyi adókedvezmények stb.). 

 Megfelelő szervezetek kialakítása az IVS-projektek eredményes végrehajtásához, 

részeredmények egyeztetése a tervfeladatokkal (stratégiai menedzsment), akcióterületi 

alapú fejlesztések megvalósítása (operatív menedzsment).  

 A projektekben részt vevő települések közötti koordináció mechanizmusainak 

kialakítása. A stratégiai fejlesztési irányok és az illeszkedő fő beavatkozások 

összhangjának biztosítása a többi szereplő (állam, önkormányzatok, civil szervezetek 

stb.) stratégiáival és projektjeivel. 
 Az IVS céljaival összhangba álló ingatlangazdálkodási koncepció kidolgozása 

(stratégiai ingatlangazdálkodás keretében történő hasznosítás).  
Fontos feladat az IVS eredményeinek értékelése, amely elősegíti, hogy jó minőségű 

projektek készüljenek. Az értékelés szempontjai:  
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1. helyzetértékelés;  

2. a célrendszer megalapozottsága;  
3. az akcióterületek kijelölése;  
4. koherencia és fenntarthatóság,  

5. megvalósíthatóság. 
Az IVS elkészítése feltétele volt annak, hogy a városok részt vehessenek a 2007–2013 

között futó ROP-ok városrehabilitációs célú fejlesztéseiben. Egyéb belföldi és EU által 

támogatott programoknál (TÁMOP, TIOP) is előnynek számított, ha a beadott projekt a 

település IVS-ébe illeszkedett. Mindezt segítették a városfejlesztési és város-rehabilitációs 

kézikönyvek, útmutatást nyújtva a döntéshozóknak a városrehabilitáció módszereiről, 

stratégiai kereteiről, a pénzügyi tervezésről és a hatékony intézményrendszer kialakításáról. 
 

 

2.5.2. A városrehabilitáció 
 

 

A városrehabilitáció (városfelújítás) a városfejlesztés komplex folyamatának 

keretében történő, a városi élet fizikai feltételeinek javítására, átalakítására irányuló 

tevékenység. Beletartozik a leromlott állapotú városrészek lakóházainak, közösségi 

intézményeinek és infrastruktúrájának felújítása a városrész értékeinek megtartásával (Egedy, 

2005).  

Az európai városrehabilitáció megjelenése és korai fejlődése az 1950-es évekre tehető. 

A következő évtizedek során a városfelújítási tevékenység tartalma – a városfejlesztési 

politikai változásait követve – maga is többször változott. (2.1. táblázat): 

 

 

2.1. táblázat: A városrehabilitáció fejlődési szakaszai Európában 

 

Időszak Fejlődési szakasz Stratégia, fejlődési irány 

1950-es évek rekonstrukció 

(reconstruction) 

régi városrészek rekonstrukciója, gyakran a 

rendezési terv alapján, szuburbanizáció 

1960-as évek revitalizáció 

(revitalisation) 

szuburbanizáció, városszéli negyedek 

felépítése, korai rehabilitációs kísérletek 

1970-es évek felújítás 

(renewal) 

helyben történő felújítások, lakónegyed 

szintű tervek, periféria fejlődése 

1980-as évek fejlesztés 

(redevelopment) 

nagy fejlesztési tervek, „zászlóshajó”- 

projektek  

1990-es évektől regeneráció 

(regeneration) 

átfogó várospolitika és gyakorlat, integrált 

problémakezelés 

 

Forrás: Egedy, 2005. 

 

 

Az ezredforduló időszakára a városregeneráció elterjedésével a városrehabilitáció 

elérte fejlődésének eddigi legmagasabb fokát. A városregeneráció olyan integrált 
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szemléletmód és beavatkozás, amelynek célja a városi problémák megoldása és a fejleszteni 

kívánt terület fizikai, gazdasági, társadalmi és környezeti feltételeinek tartós javítása. A 

városregeneráció dinamikus input-out modellként is ábrázolható (2.1. ábra). 
 

 
 

2.1. ábra: A városregeneráció folyamata.  

Forrás: Roberts és Sykes, 2000. 
 

 

Az eredményes város-, ill. városrész-rehabilitációra a fenntartható városfejlődés 

érdekében van szükség. Az ilyen célú építészeti és egyéb fizikai beavatkozások elősegítik a 

városi élet társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, kulturális stb. körülményeinek 

javítását is, ezért fontos a városrehabilitációs feladatok gondos tervezése és idejében való 

elvégzése. 

A városrehabilitáció jellege szerint irányulhat: 

 településközpontok, alközpontok funkcióinak megerősítésére, új gazdasági vagy 

közösségi funkciók megjelenésének ösztönzésére; 

 hagyományos belvárosi területek koncentrált, kereskedelmi-szolgáltató célú 

megújítására, új, a területek igénybevételét támogató funkciók kialakulásának 

elősegítésére; 

 városközpontok, történelmi városrészek megújítására, idegenforgalmi vonzerejük 

növelésének javítására; 

 rekreációs  területek, szórakoztató centrumok kialakítására; bővítésére; 

 felhagyott ipari területek funkcióváltásának támogatására. 

A rehabilitációs beavatkozás lehet funkcióbővítő, kis léptékű (pontszerű) és szociális 

rehabilitáció. 
a) A funkcióbővítő rehabilitáció alapvető célja a városi területek integrált, 

akcióterületi alapú megújítása, amely érdemben hozzájárul település vonzerejének 

növekedéséhez, gazdasága fejlődéséhez, a lakosság aktivitásának fokozódásához. Ennek 

keretében kijelölt akcióterületeken IVS-programok valósulnak meg. Sikeres végrehajtása 

esetében kedvezőbb, esztétikusabb településkörnyezet alakul ki, élhetőbb mikroterek 

hozhatók létre, a megújuló városrészek innovatív tevékenységeket vonzanak a városba, 

gazdasági és kulturális fellendüléshez vezetnek, növelik a település népesség megtartó 

képességet, csökkentik a környezetszennyező, barnamezős ipari területek kiterjedését.  
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b) A kis léptékű város-rehabilitáció általában csak egy-egy települési objektum, 

területi egység felújítására, közellátási probléma megoldására korlátozódik Pontszerű 

fejlesztésekre olyan kisvárosoknak lehet igénye, ahol a fejlesztések összesített volumene nem 

indokolja az akcióterület-alapú megközelítést; vagy  olyan városrészekben, ahol nincs szükség 

komolyabb méretű városrehabilitációra. 
c) A szociális város-rehabilitáció célja a leszakadó városrészek beintegrálása a város 

prosperáló részeibe létező szolgáltatások, infrastruktúra, munkahelyek eljuttatása a 

rászorulóknak. Az EU tagállamainak többségében ez a fajta rehabilitáció a leromlott, 

városrészek feljavítására irányul, ami a szegénység és az etnikai eredetű, migrációs gondok 

miatt nehéz feladat. A hátrányos helyzetű helyi lakosság életminőségének javítása, 

felemelkedési esélyeinek növelése érdekében városrész szintű felzárkóztató programokat kell 

végrehajtani. A szociális városrehabilitáció célterületei:  
 az ipari technológiával felépített, gettósodó lakótelepek (a szegregáció melegágyai), 
 nagyobb kiterjedésű, hagyományos építésű, vegyes lakosság összetételű, leromlott 

városrészek,  
 a társadalom peremén élők (pl. romák, afrikaiak) rendkívül leromlott állapotú telepei.  

A funkcióbővítő és a szociális város-rehabilitáció programjaiban vannak átfedő 

elemek, ezért érdemes a kétfajta megközelítést ötvözni. Közéjük tarozik a közösségépítés, a 

partnerség-építés, a hátrányos helyzetű családok integrációja. A rehabilitációs programok 

végrehajtása során e társadalmi csoportok végleges leszakadásának megelőzésére kell 

törekedni. Ez hatékonyabb és olcsóbb, mint egy már létrejött teljes szegregáció felszámolása a 

későbbiekben. A szociális város-rehabilitációs program előkészítése általában lényegesen 

hosszabb időt igényel, mint egy funkcióbővítő rehabilitációé.  

 

 

2.6. A falufejlesztés és helye a településfejlesztésben 

 

2.6.1. A falufejlesztés fogalmi megközelítése és tartalmának felértékelődése 

 

 

A falufejlesztés vagy vidékfejlesztés (rural development) az utóbbi három évtizedben 

világmértekben előtérbe került, és a politikai kampányok során különbözőként értelmezték, 

ezért célszerű tisztázni, hogy mit értünk vidék- és mit falufejlesztésen? 
A falusi (rurális) területek szakmailag elfogadott fogalmát a fejlett országok 

nemzetközi együttműködési szervezete, az OECD határozta meg (Illés, 2008). Az OECD 

abból indul ki, hogy a fejlett országokban a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 

annyira lecsökkent, hogy már nem alkalmas arra, hogy a vidék definíciójának meghatározó 

tényezője legyen. Az USA-ban 2%, az EU-ban 5% ez az arány (szélsőértékek: 

Görögországban 15%, Nagy-Britanniában 1%). Az egyetlen ésszerű megkülönböztető 

kritérium a városi (urbánus) és a falusi, vidéki (rurális) térségek között a népsűrűség maradt. 

Meghatározták azt a határértéket, amely megkülönbözteti egymástól a városi és a vidéki 

területeket. Ezt a határértéket az OECD 150 fő/km
2
-ben jelölte meg. A vidéki régiók 

azonosítása két lépésben történik: 
A népsűrűségi kritériumot először a statisztikai alapegységekre alkalmazták, azaz a 

településeket sorolták be rurális, ill. urbánus kategóriába a 150 fő/km
2
 értékhatárnak 

megfelelően. Ezt követően a régiókat sorolták be aszerint, hogy milyen hányadot tesz ki az 

adott régión belül az urbánusnak és rurálisnak tekintett települések népessége. Ha a falusi 

(rurális) népesség aránya 50%-on felül van, akkor a régió túlnyomórészt rurálisnak 
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(vidékinek), ha ez az arány 15% és 50% között van, akkor jelentős mértékben vidékinek, ha 

15% alatt van, akkor túlnyomó részt urbánus területnek minősült. 
Bár e definíció jól tükrözi az OECD tagok nagy részének viszonyait, nem 

alkalmazható az OECD-n kívüli területekre, főként a fejletlen országokra. (Pl. Afrika számos 

falusi térségében a népsűrűség eléri a 300–400 fő/km
2
-t). Hasonló okokból a 150 fő/km

2
-es 

népsűrűségi határ csak korlátozottan alkalmazható Kelet-Közép-Európa mint makrorégió 

egyes térségeire is (pl. Koszovóra). A fejletlen térségekben a magas népsűrűség elmélyíti, 

súlyosbítja a gazdasági problémáit, de nem változtatja meg annak jellegét.  
A vidéki területek legtöbb gondja makrorégiókban szorosan kapcsolódik a 

mezőgazdasághoz. Ezért vidéki térségeket és agrárterületeket egymástól elkülönítve tárgyalni 

Európának ezen a táján nem célszerű. Egy kombinált kritérium alkalmazása célravezetőbb: 

vidékinek minősítendők azok a területek, ahol a népsűrűség 150fő/km
2 

alatt és/vagy a 

mezőgazdaság foglalkoztatási aránya 15% felett van.  
A falufejlesztés fogalma az 1970-es évektől jelenik meg szakirodalomban, ami három 

tényezőnek tudható be: 
1. a mezőgazdaság és a vidék helyzetének alapvető megváltozása a fejlett világban; 

2. a regionális politika irány- és módszerváltása; 

3. a környezet és az ökológiai kérdések jobb ismerete, politikai és közéleti súlyának 

megnövekedése. 

 

1. A mezőgazdaság és a vidék helyzetének megváltozása. Az 1950-es és az 1970-s 

évek közötti időszak a fejlett világban a minden korábbihoz képest páratlan ütemű 

szerkezetváltás időszaka volt, különösen Nyugat-Európában. (Az agrárfoglalkoztatottak 

száma 1955 és 1980 között Spanyolországban 53%-ról 17%-ra, Ausztriában 33%-ról 9%-ra, 

Franciaországban 27%-ról 8%-ra esett vissza.) Hatalmas tömegek vándoroltak el a falvakból. 

Először merült fel a vidéki területek „kiürülésének” a veszélye. E nagyarányú foglalkoztatás-

csökkenés ellenére a megmaradt mezőgazdaság is csak egyre nagyobb állami, ill. EU-s 

támogatások segítségével volt képes fennmaradni, ezek nélkül a világpiacon teljesen 

versenyképtelen volt.  

A lecsökkent agrárnépesség politikai súlya azonban valós arányainál lényegesen 

nagyobb maradt, részben a választási körzeteknek a népesség tényleges arányaihoz való 

utólagos és késedelmes hozzáigazítása, részben igen jól szervezett lobbi-tevékenysége 

következtében. Így a vidéki, falusi régiók helyzete nagy súllyal szerepelt a politika 

napirendjén. Az agrárkérdésnek „vidékpolitikára” való áthangolásában valójában az 

agrárérdekek támogatói és ellenzői is egyetértettek. Az előbbiek azért, mert az 

agrártámogatást a jobban hangzó „vidéktámogatássá” tudták „átfazonírozni”, holott az 

lényegében döntően agrártámogatás maradt, az utóbbiak  azért, mert úgy hitték, ezen a címen 

valóban jobban tudják átcsoportosítani az agrártámogatást szerkezetváltásra, a 

mezőgazdaságot helyettesítő alternatív célokra, munkahelyteremtésre. 

2. A regionális politika irány- és módszerváltása. A korábbiakban említettük, hogy az 

1970-es években az európai városfejlesztésben alapvető szemléleti változás ment végbe 

(központi intézkedések helyett helyi kezdeményezések segítése, nagyberuházások helyett kis 

és középvállalatok támogatása, iparfejlesztés helyett a szolgáltatások és az infrastruktúra 

fejlesztése stb.). A falufejlesztés akkor született meg, amikor a településfejlesztés egészében 

nagyobb súlyt kaptak a helyi kezdeményezések és összefogások. A falufejlesztés kifejezéshez 

kezdettől fogva asszociálódott az alulról jövő kezdeményezések, a helyi összefogás, a lokális 

lehetőségek és erőforrások kihasználásának gondolata. 
3. A környezet és az ökológiai kérdések jobb ismerete és politikai, közéleti súlyának 

megnövekedése. A mezőgazdaság olyan tevékenység, amely a legközvetlenebb 

kölcsönhatásban van a természettel. Az egyre intenzívebbé, iparibbá való mezőgazdaság és a 
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mezőgazdasági művelésből kivont, elhagyott területek egyaránt magukban hordozzák a 

természeti környezet, a táj degradációjának veszélyét, ezért az ökológiai, tájmegőrzési 

szempontok mind nagyobb súlyt kaptak a falufejlesztésben.  
A falufejlesztési politika határterület a regionális politika részét képező 

vidékfejlesztési politika és az agrárpolitika között. A vidék nagyarányú átalakulása folytán ma 

a falufejlesztés egyre inkább területfejlesztési kérdés, amelynek fókuszában a falvak és a 

falusi lakosság áll. A hatékony falufejlesztési tevékenységnek alulról kell építkeznie, helyi 

kezdeményezések alapján kibontakoznia oly módon, hogy megvalósuljon az emberi 

tevékenység és a természet fenntartható szimbiózisa. 

A központi támogatást igénylő falufejlesztés az elmúlt 25–30 év folyamán sokat lépett 

előre az előbb vázolt „definíciónak” megfelelően, megtartva pozitív vonásait, de számos 

mögöttes szándék cégérévé is vált. A legjobban az EU-n belül a különböző agrár-

érdekvédelmi szervezetek szorgalmazzák, miközben ők a felelősek azért, hogy az EU 

mezőgazdasági alapjaiból a tervezettnél jóval kisebb arányt (33% helyett csak 8–9%) 

fordítottak falufejlesztésre, a többi az intenzív, és gyakran környezetkárosító gazdálkodást 

folytató gazdák zsebébe folyt. 

Az 1990-es évek második felében a vidékfejlesztés irányelveit több nemzetközi 

dokumentumban rögzítették, melyek a falufejlesztés elveit magasztosan, de igen általános 

szinten fogalmazták meg (Tiner, 2008). A vidéki lakosságot mégis megnyugtatták, mert a 

kormányok elkötelezték magukat a falufejlesztés ügye mellett. A legfontosabb 

dokumentumok az Európa Tanács „Vidéki Térségek Európai Chartája” (1995), valamint az 

Európai Bizottság és az EU kormányfői által Corki Nyilatkozat (1996), amely mind a 

kormányzatok, mind a fejlesztési támogatásra jogosultak felelősségét megfogalmazza.  

A falufejlesztés fontos eszköze az EU közös agrárpolitikájának (CAP), amelyet 

kiterjesztettek a 2004-ben belépett tagországokra is. A több mint 50 éve folytatott CAP célja: 

gondoskodni arról, hogy a tagállamok élelmiszer-termelése megfeleljen a minőségi 

követelményeknek, a vidéki közösségek gazdaságilag életképesek legyenek és a tagországok a 

környezeti kihívásokra (éghajlatváltozás, vízhiány, biológiai sokféleség csökkenése) 

megfelelő intézkedéseket hozzanak. 

 

2.6.2. A falusi térségek gondjai Kelet-Közép-Európa országaiban 

 

A kelet-közép-európai országokban a vidéki (falusi) fejlődés a nyugat-európaitól eltérő 

úton haladt. A második világháború utáni földosztások minden országban megszüntették a 

nagybirtokot, és egyenletesebb birtokstruktúrát hoztak létre. A parasztság azonban ezt nem 

sokáig élvezhette, mert az 1950-es évek elején kezdődő, és a 60-as évek elején befejeződő 

kollektivizálás (Lengyelország és a volt Jugoszlávia kivételével) mezőgazdasági 

termelőszövetkezetek (mgtsz) és állami gazdaságok (ág) létrehozását eredményezte 

megfosztva a parasztságot egyéni földtulajdonától.  

Az 1950-es években a mezőgazdaságból való erőszakos és nagyarányú jövedelem 

kivonás és a kollektivizálás egy nagyarányú faluról való menekülési hullámot váltott ki. Az 

1960-as évek második felétől viszont a volt NDK-ban, Csehszlovákiában és Magyarországon 

az mgtsz-ek viszonylag megszilárdultak, termelésük és ezzel párhuzamosan az üzemek 

bevétele, a dolgozók jövedelme is növekedni kezdett,. A folyamatot elősegítette a piacok 

megnyílása, a nagyüzemi termelés előnyeinek kihasználása valamint a jövedelem-elvonási és 

támogatási folyamatok megfordulása a mezőgazdaság javára. 1965–1985 között a falvak 

helyzete érezhetően javult, de ez a fejlődési folyamat ellentmondásos volt, aránytalanságokkal 

és feszültségekkel teli. 
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A javulás abból adódott, hogy a vidéki családok mezőgazdaságból és az ingázás révén 

a nem mezőgazdasági szektorokból szerzett jövedelmeit, valamint a mezőgazdasági üzemek 

jövedelmének egy részét fordították kommunális fejlesztésre, lakásépítésre. Ezek adták a 

falvak fejlesztésének szinte kizárólagos forrását (Illés, 2002).  

A mezőgazdasági adottságok (a föld termőképessége), valamint a városok 

elérhetősége függvényében a falvak helyzete és sorsa drámai mértékben differenciálódott. 

Egyes településeken semmiféle fejlesztés nem történt, a lakosság elszegényedett, a fiatalok 

elvándoroltak. Más falusi térség dinamikusan fejlődött, s a lakossága anyagilag gyarapodott. 

A mezőgazdaság legdinamikusabb fejlődési időszakában is voltak térségek, ahol stagnálás, 

sőt visszafejlődés ment végbe. Mivel a makrorégióban a nagyvárosok hálózata elég ritka és a 

falvak közlekedési helyzete kedvezőtlen, ezeknek a periférikus térségeknek a kiterjedése elég 

nagy. 
A kormányzatok számos intézkedéssel járultak a hátrányos helyzetű területek 

állapotának további romlásához (kis települések tanácsainak megszüntetése, tsz-ek 

összevonása, a kis falvakból az agrárüzem-irányítás kivonása, iskolák körzetesítése stb.) Ez a 

centralizáció minden országban végbement, de radikalizmusa és erőszakossága eltérő volt.  

A központi támogatás elmaradása, a falvak kizárólag magánforrásokból való 

fejlesztése más aránytalanságokat is eredményezett: a lakosság a lakása felépítésében és a 

lakásához közvetlenül kapcsolódó kommunális fejlesztésekben volt érdekelt, azt volt hajlandó 

finanszírozni. Így az ún. „kerítésen belüli” infrastruktúra fejlődése mellett elmaradt a 

„kerítésen kívüli” infrastruktúra fejlesztése (pl. utcák szilárd burkolása, a csapadékvíz és a 

szennyvíz elvezetése). A szennyvízelvezetés és -tisztítás elmaradása sok településen a talajvíz 

elszennyeződését, a település ivóvizének veszélyeztetettségét eredményezte.  

A vidéki települések viszonyaihoz nem alkalmazkodó építési előírások nem tettek 

lehetővé sem mezőgazdasági, sem más termelő jellegű tevékenységet. Ha a lakosok ezt mégis 

megtették, akkor az adott beépítési körülmények között ez valóban zavarta, helyenként 

veszélyeztette a környezetet. Különösen 1990 után vált ez akut kérdéssé, amikor a korábbi, 

kizárólag lakás célú ingatlanokon többen vállalkozást kezdtek működtetni. A 

magánvállalkozás korlátozása miatt a vidéki lakosság megtakarításait nagy lakásokba és 

jóléti jellegű beruházásokba (üdülő stb.) fektette, amelynek jelentős része ma befagyott, holt 

tőkének bizonyul, és nem tud a vállalkozások indításához szükséges tőkévé válni. 
A politikai-gazdasági rendszerváltozás új körülményeket hozott a vidék életében. A 

privatizáció, a tulajdoni átalakulás talán legradikálisabban a mezőgazdaságot, a vidéket 

érintette. A tulajdon reprivatizálásra, a tagok közötti felosztásra került, ill. e két mód 

kombinációját alkalmazták. A közép-európai országok egy jelentős részében (volt NDK, 

Csehország, Szlovákia, Magyarország) a tulajdon nem minden esetben a vidéken lakók és a  

mezőgazdasági tevékenységet folytatók kezébe került. Ezeknek a tulajdonosoknak a többsége 

bérbe adja a tulajdonát. A volt NDK, Csehország és Szlovákia területén a földek túlnyomó 

hányadát a volt mgtsz-ekből átalakult, vagy újonnan létrejött nagyüzemek hasznosítják, míg 

Romániában és Lengyelországban túlnyomórészt kis gazdaságok működtek. A tulajdon körüli 

bizonytalanság miatt a föld egy részének nem megfelelő művelése, az új kis gazdaságok 

tőkehiánya nagymértékben járult hozzá a mezőgazdasági termelés visszaeséséhez (Beluszky, 

1999). 
A mezőgazdaság hanyatlásának legfőbb okai: a piaci, az ár, a támogatási és a 

hitelfeltételek, összességében a mezőgazdaság jövedelemtermelési feltételeinek nagymértékű 

romlása. A belföldi élelmiszerfogyasztás jelentős csökkenése, a külső piacok elvesztése és a 

nyugati import miatt a magyar mezőgazdaság piacainak jelentős részét elveszítette. A 

túlkínálat miatt a termékeinek árai kedvezőtlenül alakultak, miközben a mezőgazdaság által 

felhasznált anyagok, termelőeszközök ára gyorsan nőtt, az agrárolló kinyílt. A rossz 
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jövedelmi kilátások miatt az agrárhitelek aránya minimálisra (az összes hitel 1–2%-ára) 

csökkent. 
Az ágazatot a legsúlyosabban az agrártámogatások radikális csökkentése érintette. Az 

1980-as évek közepén még a GDP 9–10%-át tették ki ezek a támogatások, 2001-ben már alig 

1,3%-át. Az 1980-as évek közepén a mezőgazdasági üzemek és a falusi lakosság 

jövedelmének mintegy fele a támogatásokból származott. 2000 utánra ez a töredékére 

csökkent, amit más jövedelemforrás nem pótolt. 
Az ipar válságának hatásai is döntő mértékben a falusi térségekben csapódtak le. Az 

iparból elbocsátottak nagy hányada az ingázó és munkásszállásokon lakó falusi 

munkavállalókból került ki. A bezárt ipartelepek is elsősorban a kisebb településeken voltak. 

Az ipari recesszió beköszöntével a nagyvállalatok először ezeket a korábban a falusi 

munkavállalóknak jelentős jövedelmet biztosító tsz-melléküzemágakkal kötött szerződéseiket 

mondták fel, az ott dolgozók munka és jövedelem nélkül maradtak. Emellett a falvakba 

visszatért a városi munkahelyekről elbocsátottak tömege is, megnövelve a munkanélküliek 

számát. Az a remény, hogy megélhetésüket biztosítja majd a privatizált mezőgazdaság, 

illúziónak bizonyult. 

A falu-város közötti vándorlások aránya a fentiek hatásaként megfordult, az 1990-es 

évtizedekben már nagyobb volt a városból faluba vándorlás aránya. Ennek fő oka a városban 

munkanélkülivé vált falusiak hazaáramlása. Egyes országokban (Románia, Bulgária) a hosszú 

távú trend megfordult, az egyébként is magas mezőgazdasági foglalkoztatási arány a kis 

parcellákra való felosztással tovább kezdett növekedni.  
Az új körülmények között a falvak differenciálódása még inkább felgyorsult. A 

kedvezőtlen adottságú térségek helyzete még kilátástalanabbá vált. A vidéki lakosság 

vándorlás útján való növekedése ellenére a legkisebb, periférikus települések lakossága a 

kedvezőtlenebbé váló korstruktúra miatt tovább csökkent. Egyre több falu került olyan 

népességi határ alá, amikor az intézmények és a közszolgáltatások fenntartása veszteségessé 

válik. E települések lakossága többségében időskorú, akik ellátása szociális szolgáltatásokat 

igényel, miközben ennek feltételei sok helyen nincsenek meg. 
A kevés pozitív fejlemények egyike volt, hogy az 1990-es évek elején az erőszakos 

centralizáció leállt, sok kis település visszakapta önkormányzatát, önállóságát. Ekkor meg is 

nőtt a kis települések részaránya az állami támogatásokból. Ez az „aranykor” azonban csak 3-

4 évig tartott. A gazdasági megszorítások súlyosan érintették a kis településeket, mivel azok 

más forrásokhoz nem igen tudtak jutni. A többlet költségvetési források egyébként sem tudták 

kompenzálni a tszből származó bevételek kiesését és a lakossági jövedelmek csökkenését. 

A bőség rövid időszakában is a kis települések nem mindig ésszerűen használták fel 

kibővült központi forrásaikat. Szomszédos települések párhuzamos, azonos célú 

fejlesztésekbe fogtak, ahelyett, hogy összefogtak volna. Műszakilag megalapozatlan 

beruházásaik mérete a település igényeit messze meghaladta, míg máshol a hiányok 

fennmaradtak. Az át nem gondolt fejlesztések miatt adósságba keveredtek, amit később a 

források szűkülésének időszakában nem tudtak visszafizetni. E koordinálatlan fejlesztésnek 

egyik oka a korábbi erőszakos centralizáció által kiváltott települések közötti kölcsönös 

gyanakvás és együttműködési hiány volt. Csak fokozatosan – az állami ösztönzéssel – 

alakultak ki a települések közötti együttműködések, közös projektek, kistérségi 

szövetkezések. Ezek is eleinte gyakran furcsa formát öltöttek, kihagyva abból a térség 

központját képező kis- vagy középvárost, ugyancsak a korábban kialakult város-falu 

ellentétek és feszültségek miatt. 

Sajátos módon a mezőgazdaság hanyatlása is a környezet bizonyos tehermentesítését 

hozta, pl. a műtrágyák, növényvédőszerek, használata töredékére csökkent. Ezzel együtt az 

elaprózott, szétszórt gazdálkodás új környezeti és degradációs veszélyeket hozott magával (pl. 

a nagy öntöző- vagy vízlevezető rendszerek karbantartásának hiánya az elaprózott 
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parcellákon) fokozta az árvíz- és belvízveszélyt, emellett hozzájárult a talajminőség 

romlásához.  
A privatizáció során számos olyan föld is magánkézbe került, amelyet a megelőző 

évtizedek folyamán természetvédelmi területté nyilvánítottak. Ez a művelési mód bizonyos 

korlátozását jelenti többletköltséget vagy csökkenő bevételt jelentve a gazdáknak. 

A szegénység és a rövid távú jövedelemre való törekvés az erdők ésszerű mértéket 

meghaladó kivágását eredményezte, mivel megszaporodtak az illegális kivágások. Az ilyen 

fejlemények az utóbbi évtizedben okai voltak az egyre emelkedő árvízi szinteknek, ill. 

földcsuszamlásoknak. Az egyéni mezőgazdasági és nem mezőgazdasági vállalkozás gyors 

kiterjedése egyre inkább konfliktusba került a korábbi falusi, vidéki beépítési struktúrákkal. A 

közműves víz- és csatornaellátottság közötti különbség (közműolló) az utóbbi években 

jelentősen csökkent, de kinyílt az energetikai és hulladékolló. A vezetékes és palackos 

gázellátás kiterjedésével a háztartásokban egyre kevesebb lehetőség van a háztartási 

hulladékok tüzelő- és fűtőanyagként való felhasználására, miközben a hulladékgyűjtés és 

megsemmisítés feltételei csak lassabban és késedelemmel épülnek ki, minek következtében 

ugrásszerűen megnőtt az illegális hulladék-lerakóhelyek száma. 

 

 

2.6.3. A kelet-közép-európai falufejlesztés perspektívái 

 

 

Az utóbbi évtizedben a falufejlesztés továbbra sem önálló gazdaságpolitikai terület, 

hanem egyrészt az agrárpolitika, másrészt a településfejlesztési politika szerves része. A 

falufejlesztés céljai önállóan nem határozhatók meg sem az agrárpolitika, sem a 

vidékfejlesztési politika átfogó céljainak, feltételeinek ismerete nélkül. 

Kelet-Közép-Európában a vidék fogalma továbbra sem szakítható el a 

mezőgazdaságtól, túl sok szál és kölcsönös összefüggés fűzi a kettőt össze. A szűk értelemben 

vett mezőgazdaságban főfoglalkozásként foglalkoztatottak aránya már 5% alatti, de azoké 

már nagyobb, akik munkaidejük jelentős részét töltik mezőgazdasági munkával és 

jövedelmük jelentékeny hányada származik innen. Végül azok aránya, akik mezőgazdasági 

termeléssel is foglalkoznak, a kelet-közép-európai országokban 15% fölött van. A vidéki 

lakosság jelentős része érintett a mezőgazdaság helyzetének, jövedelmezőségének 

alakulásában. 
A makrorégióban a 2000-es évek közepén a mezőgazdasági termelés az 1989–1990. 

évinek a 70%-a körül alakult, de a jövedelem reálértékben, az említett időszaknak felét sem 

éri el. Figyelembe véve a vidéki lakosság nagymértékű függését a mezőgazdaságból származó 

jövedelmektől, megállapítható, hogy a vidék helyzete érdemben nem javítható a 

mezőgazdaság jövedelmi pozíciójának jelentős javítása nélkül. 
A falufejlesztés nemcsak mezőgazdaságból áll, de a mezőgazdaság az a kulcskérdés, 

ami nélkül a fejlesztés alapvető céljai közül egy sem valósítható meg. Ez a megközelítés segít 

az alulról jövő kezdeményezések szerepének reális értékelésében. E kezdeményezések a 

falufejlesztési politika egyik legfőbb értékei. Ám kizárólag e helyi kezdeményezésekkel nem 

valósítható meg a vidék felemelkedése. A mezőgazdaság makroökonómiai feltételei (piac, 

ártámogatás, hitel, jogviszonyok) ma oly kedvezőtlenek, hogy e feltételek között a helyi 

kezdeményezések jelentős hányada kudarcra van ítélve. A külső feltételrendszer változása az 

„alulról jövő” falufejlesztés sikerének is feltétele. 
Az EU-csatlakozás következményei is e tekintetben ellentmondásosak. Kétségtelen, 

hogy a verseny nyomása a térség mezőgazdaságán nőtt. A csatlakozásig meghatározott 

importkvóták határozták meg, mennyi mezőgazdasági terméket exportálhatott egy-egy ország 
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az Európai Unióba, miközben minden csatlakozó ország alkalmazhatott kvótákat a 

mezőgazdasági importra. A csatlakozás után az exportkvóták? Vagy importkvóták megszűntek, 

annak helyébe termelési kvóták léptek. Az export lehetőségei kibővülnek, de az országok 

számos exportkvótát sem használtak ki teljesen. Másrészt megszűnt az import mindenfajta 

korlátozásának lehetősége. A termelési kvótákat a csatlakozó országok esetében az 1998–

2001 évek terméseredményei szabták meg.  
A falufejlesztést szolgáló EU-támogatások 3 fajtája létezik: 

 Az árintervenciós rendszer és az ahhoz kapcsolódó támogatások, melyek jelentősége 

következő évtizedben előreláthatólag fokozatosan tovább csökken. 

 A direkt agrártámogatások (vagyis a föld, az állatállomány és a foglalkoztatottak 

száma után fizetett támogatások), amelyek aránya a legmagasabb és jelentősége egyre 

nő. 
 A falufejlesztési támogatások, amelynek lényege, hogy a mezőgazdasági támogatás 

nagyobb hányadát átcsoportosítja a szerkezet-átalakításra, a szűken vett mezőgazdaság 

helyett más jövedelmi források megteremtésére.  
Ez utóbbi támogatási fajta alapvetően pozitív is lenne, ám a falufejlesztési támogatás 

azonban bizonyos projektek közös finanszírozását szolgálja, amelyek bonyolult és 

hosszadalmas jóváhagyási eljáráson mennek keresztül, és amelyekhez kis méretük miatt sok 

projektötlet szükséges, viszont az új tagországok vidéki térségei erre szakmailag és 

adminisztratívan nincsenek felkészülve.  

A falufejlesztési támogatások nemzeti kiegészítő finanszírozást igényelnek és jóval 

kisebb részük válik valós vidéki jövedelemmé, mint a – feltétel nélküli – direkt támogatások 

esetében. E támogatást illetően az új tagországok „abszorpciós kapacitása” jóval kisebb, mint 

a direkt támogatás esetében. Ez a támogatásfajta kevéssé járul hozzá annak a súlyos 

jövedelemdeficitnek az enyhítéséhez, ami ma az új EU-tagországok vidéki területein a 

legfőbb gondot jelenti, és ezért legfeljebb kiegészítő részmegoldást jelent a 

„vidékproblémára”. 

A mezőgazdaság térbeli struktúrájával és stratégiájával kapcsolatban két forgatókönyv, 

jövő képzelhető el.  

a) Az egyik a kormányzat viszonylag szerény közbeavatkozási, támogatási lehetőségét 

és a piaci erők meghatározó szerepét, érvényesülését feltételezi. Ez esetben a jobb 

termékenységű, mezőgazdasági termelésre alkalmasabb és piacokhoz közeli területeken 

intenzív, nyereségorientált agrártermelés fejlődik ki, nagyobb üzemnagyságokkal, erősen 

mechanizált és kemizált földműveléssel, ennek megfelelő környezeti következményekkel és 

csekély munkaerővel. A kevésbé kedvező adottságú területeken pedig vagy felhagynak a 

mezőgazdasági termeléssel és a föld nagy hányada ugar marad, vagy kizárólag önfenntartásra 

rendezkednek be. Az alacsony szinten felszerelt kisüzemi gazdaság csak vegetál. Ez esetben a 

mezőgazdasági terület egy meghatározott – de a felénél mindenképpen kisebb – hányadán 

kialakul egy versenyképes termelés. Ennek az ára azonban igen jelentős arányú munkaerő-

felszabadulás - mind az intenzíven működő, mind a mezőgazdasági termelésből kivont 

területeken -,  valamint a környezet jelentős veszélyeztetése ugyancsak mindkét 

területtípuson. 

b) A másik forgatókönyv szerint a kormányzati – és az EU – szabályozás egyrészt 

korlátokat szab a nagyüzemek növekedésének és a föld ipari intenzitásának a jobb adottságú 

területeken, másrészt fenntart egyfajta „földgondozást”, támogatja a gyepesítést, erdősítést és 

az ennek megfelelő hasznosítást a kevésbé fejlett területeken. Utóbbi eset lényegesen 

magasabb vidéki foglalkoztatottságot tesz lehetővé és ökológiai, környezeti szempontból is 

kedvezőbb, ugyanakkor a mezőgazdaság költségvetési, pénzügyi mérlege sokkal inkább 

megterheli a nemzetgazdaságot. Egyrészt elesik a fejlett agrártérségek exportfeleslegének egy 

része, ami kiesést jelent mind az exportbevételekben, mind az azokhoz kapcsolódó 
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támogatásokban. Másrészt az emberek ott-tartása, a gondozó, gyomtalanító, környezetkímélő, 

de piaci jövedelmet nem hozó gazdálkodás támogatása, továbbá a szerkezeti átalakítás 

(erdősítés, gyepesítés) megfinanszírozása lényegesen nagyobb támogatást igényel. 
A fenntartható fejlődés szempontjából az utóbbi alternatíva volna a kedvezőbb, ám a 

kilátásba helyezett támogatások összege, valamint a ma érvényben levő trendek kivetítése 

inkább az első forgatókönyv bekövetkeztét teszi valószínűvé. 
A területfejlesztési politikával való integráció jelentősége igen nagy. Itt a városok és 

környékük egységes integrált fejlesztésének követelményére kell elsősorban utalni, ami a 

falufejlesztés eddigi dokumentumaiban kissé háttérbe szorult. A vidék ugyanis a centrumát 

képező város nélkül aligha fejleszthető. A vidék számos szolgáltatás, ellátás, a foglalkoztatás 

szempontjából függ a várostól és a növekedési, fejlesztési impulzusok egy jelentékeny része a 

városból indul ki.  
A város és környéke együttműködésének két feltétele van:  

 Az egyik a megközelíthetőség, azaz a közlekedés. Bár a lakosság egyre nagyobb 

hányada rendelkezik gépkocsival, ez éppen a kis falvak átlagosnál szegényebb 

lakosságára kevésbé jellemző. Számukra bizonyos elemi szolgáltatások 

igénybevételének (bevásárlás, egészségügy, oktatás) előfeltétele a rendszeres 

tömegközlekedés fenntartása a városok felé. E falvak kis lélekszáma miatt ez a 

közlekedés kizárólag üzleti alapon nem fenntartható, jelentős állami támogatást 

igényel.  

 A másik feltétel a környékbeli falvak lakosságának beleszólási lehetősége az általa 

igénybevett szolgáltatások sorsába. Létre kell hozni olyan közös testületeket e 

szolgáltatásokról szóló döntések számára, amelyben a város és környéke megfelelő 

arányban képviselt. 
A falufejlesztés egyik sarkalatos célja olyan foglalkoztatási és jövedelemszerzési 

lehetőségek teremtése, amelyek a vidéki népesség megtartását és ott megfelelő szintű 

életvitelét biztosítják. A szűkebb értelemben vett mezőgazdaságon kívül ilyen a 

mezőgazdasági termékekkel és melléktermékekkel való viszonylagosan versenyképes 

tevékenységek folytatása is: 

A mezőgazdasági termékfeldolgozás a vidéki térségek hagyományos tevékenységei, 

amelyeket az elmúlt évtizedekben általában az mgtsz-ek keretében szerveztek, ezért a 

termelőeszközök egy része is rendelkezésre áll. A jogi feltételeket és a pénzügyi, adózási 

feltételeket szükséges ezek újrakezdése számára megfelelően alakítani. Ugyanez a helyzet a 

korábban szövetkezeti keretekben végzett, de nem mezőgazdasági tevékenységek esetében is. 

Bár ezeknek valószínűleg kisebb hányada végezhető az új feltételek között versenyképesen, 

mivel a piac megszerzése, megtartása is nehezebb.  Az újraindításnak feltételei -  a megfelelő 

eszközök és szakértelem  - azonban sok helyen rendelkezésre állnak. 

A mezőgazdasági szerkezetváltás bizonyos irányai is kijelölhetők. Egyik lehet a nagy 

volumenű tömegtermékek mellett, olykor helyett az ún. kis mennyiségű termékek (gomba, méz, 

gyógynövény, vadhús, csiga, toll, stb.) előállításának előtérbe helyezése. A kis volumen 

inkább tradicionális elnevezés, mintsem mai valós jellemző. (Az 1970-es 80-as években pl. 

hazánk az utóbbiakból nagyobb értékben exportált Nyugat-Európába, mint a nagy volumenű 

gabona- és hústermékekből). A másik eltolódás minden bizonnyal a szántóföldi műveléstől az 

erdő- és gyepgazdálkodás irányába fog végbemenni. 
A mező- és a környezetgazdálkodást egyaránt szolgálja a mezőgazdasági hulladékok, 

melléktermékek energetikai, valamint talajerő-utánpótlási komplexebb felhasználása. 

Hangsúlyozandó, hogy hulladékokról és melléktermékekről van szó. Biomasszacélú direkt 

szántóföldi termelés néhány helyen indokolt lehet, de nagyarányú ilyenfajta hasznosításának 

hatékonysága korántsem bizonyított.  
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A helyi tradicionális kézmű- és háziipar, a népi iparművészet szintén biztosíthat 

vidéken jövedelemszerzési lehetőséget. Ugyanez érvényes a vidéki roma lakosság 

hagyományos foglalkozásaira is (vas- és rézmegmunkálás, fafaragás, kosár- és vesszőfonás, 

de még a vályogvetés is). A tapasztalat azt mutatja, hogy ezen termékekre van belföldi és 

külföldi kereslet is, de a termékek szállítását és marketingjét meg kell szervezni. Kormányzati 

támogatás és tanácsadás segítséget jelenthet e téren. 
Az egyik leggyakrabban ajánlott intézkedés a vidék foglalkoztatási és jövedelmi 

potenciáljának a bővítésére a falusi turizmus fejlesztése, aminek világosan kell látni a határait. 

A falusi turizmus a települések egy része számára kínálhat érdemi fejlődési lehetőséget. 

Éppen a periférikus helyzetű, rosszul megközelíthető települések esetében jelentősége 

marginális.  
A falufejlesztés egyik kulcskérdése az ott lakók iskolázottságának, képzettségének 

növelése, ill. a képzés struktúrájának megfelelő átalakítása. Sok országban a vidéki 

térségekben a képzés még mindig túlságosan mezőgazdaság orientált, holott e térségekben 

nyilvánvalóan egyre nagyobb arányban más irányú szakképzettségű emberekre lesz szükség. 

Az utóbbi időben a más szakmák képzési lehetőségei a vidéki térségekben még romlottak is. 

A kis települések és szétszórt településhálózat miatt az elektronikus kommunikációnak, az e-

tanulásnak éppen a vidéki térségekben lenne kiemelt jelentősége, feltételeinek megteremtése 

mindenképpen támogatást igényel. 
A szociális ellátás a vidék- és a falufejlesztés egyik kulcskérdése. A fogyó népességű 

kistelepülésekben egyre inkább csak az öregek maradnak, akiknek mindennapi, szociális és 

egészségügyi szükségleteinek kielégítése nem biztosított. A falugondnoki intézményeknek 

vannak pozitív és negatív tapasztalatai, ennek átgondolásával érdemes a rendszert 

továbbfejleszteni. 

A falufejlesztésnek továbbra is a helyi kezdeményezésekre kell támaszkodnia. E 

kezdeményezések számára mielőbb meg kell teremteni a megfelelő intézményi és pénzügyi 

feltételeket, biztosítani kell az ezt szolgáló információáramlást, és terjeszteni kell a máshol e 

téren szerzett legjobb tapasztalatokat. Mindez nem mond ellent annak, hogy mind a 

mezőgazdaságban, mind a területfejlesztésben központi intézkedésekre is szükség van.  

A különböző, alulról jövő kezdeményezések reális értékeléséhez, rangsorolásához, 

differenciált támogatásához a kormányzatnak átfogó, és egyben térségtípusok szerint 

differenciált falufejlesztési stratégiával kell rendelkeznie. És mindez önmagában még mindig 

nem jelent garanciát a sikerre, ha a mezőgazdaság átfogó helyzetének javításában a szükséges 

lépések elmaradnak. Reális és hathatós falufejlesztési politika kialakításához még számos és 

nem könnyű lépést kell megtenni. 

 

 

Ellenőrző kérdések 

 

Melyek a városnövekedés fő szakaszai és melyek az egyes szakaszok sajátosságai? 

Ki volt Georges Haussmann és mit köszönhet neki az európai városfejlődés? 

Mik azok a konurbációk? 

Mi állt a városfejlesztés középpontjában az 1960-as évek Nyugat-Európájában? 

Mi jellemezte a tőkés országok szuburbanizációs fejlődését az 1970-es években? 

Mit jelent az angol counterurbanisation kifejezés? 
Miben tértek el a kelet-közép-európai országok fővárosok és a középvárosok fejlődési 

feltételei a szocialista évtizedek alatt?  

Mi volt az oka a nyugat-európai városfejlesztés háttérbe szorulásának az 1980-as években? 

Milyen - az európai városfejlesztés irányát radikálisan megváltoztató  - dokumentumok 

jelentek meg a 2000-es években? 
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Mit értünk integrált városfejlesztési stratégián? 

Mit takar a városrehabilitáció fogalma? 

Milyen kritériumai vannak a vidékiségnek az OECD szerint? 

Melyek a falufejlesztés fő szakpolitikai elemei? 

 

 

Kompetenciafejlesztő kérdések 

 

Miben különbözött egymástól az első, a második és a harmadik urbanizációs hullám? 

Milyen eltérések voltak a két világháború közötti német és brit városépítési tevékenység 

között? 

Mi a tartalmi különbség az Aalborgi Nyilatkozat és a Lipcsei Charta között?  

Mik voltak a szocialista mezőgazdaság hanyatlásának fő okai az 1950-es években? 

Milyen tényezők befolyásolták kelet-közép-európai országokban a falusi lakosság 

jövedelmének alakulását a rendszerváltozás utáni évtizedekben? 
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3. Településfejlődés és -fejlesztés Magyarországon 
 

 

3.1. A településállomány és a településhálózat térszerkezeti változásai 

 

 

Magyarországon 2012. január 1-én 3154 közigazgatási egység létezett (www.ksh.hu). 1992 

óta a települési önkormányzatok száma – részben a korábban közigazgatásilag városokhoz 

csatolt községek önállóságának visszaszerzése, részben a szocialista évtizedekben összevont 

községek szétválása, önállósodása következtében – kissé emelkedett (1992: 3108, 2012: 

3154). A települések átlagos lélekszáma 3165 fő (2011). 

A hazai településállományt az elaprózottság és a koncentráció egyaránt jellemzi. A 

települések harmadában a lakosságszám 500 fő alatti, közülük 373-nak a 200 főt, 152-nek a 

100 főt sem. A települések további ötödének lakosságszáma 500–1000 fő közé esik, ezáltal a 

településállomány 55%-ának a lélekszáma 1000 fő alatt marad (3.1. ábra).  
 

3.1. ábra: A településszám és a lakosságszám részesedése településkategóriák szerint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Beluszky, 2011. 

 

Ezzel szemben az 1,7 millió lakosú Budapesten él az ország lakosságának 17%-a (2011. évi 

népszámlálás). A városrangsorban a fővárost – legnagyobb vidéki városként – a 200 ezer 

lakosú Debrecen követi, azaz Budapesten kívül nincs igazi, azaz 0,5–1 milliós nagyváros. A 

vidéki nagyvárosok hiánya megnehezíti az életképes igazgatási-fejlesztési régiók kialakítását. 

A különböző méretű településeken élők rendkívül eltérő arányban részesednek az ország 

népességéből: a törpefalvakban csupán az ország lakosságának 0,4%-a, az 1000 főnél kisebb 

településeken is csupán 7,6%-a lakik.  

Településállományunk nagyságrendi tagolódása erősen kihat az eltérő méretű települések 

fejlődési lehetőségeire, szolgáltatásaik színvonalára, lakóik munkaerőpiaci helyzetére, 

jövedelmi viszonyaira, a migrációra stb. Különösen a második világháború után sodródtak 

hátrányos helyzetbe kisfalvaink a településállományon belül. Miután lakóik többsége a 

világégésig agrárfoglalkozású volt, az ország mezőgazdasági keresőinek látványosan gyors 

csökkenése (1949: 54%, 1980: 19%, 2011: 7%) igen kedvezőtlenné tette gazdasági 

helyzetüket, emiatt keresőik többsége ingázó lett. A tömegessé váló ingázás már a szocialista 
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időszakban felgyorsította a falvakból történő elvándorlást (1960 és 1970 között 600 ezren 

vándoroltak el a kb. 5 millió fő által lakott községekből) (Beluszky, 1999; Beluszky és Sikos, 

2007; Beluszky és Kovács, 2011).  
Az 1970-es évektől kezdődően méretgazdaságossági és szervezet-korszerűsítési okokra 

hivatkozva a különböző alapfokú intézményeket a faluállomány jobban megközelíthető, 

nagyobb településeibe koncentrálták. A hivatalos településpolitika által támogatott folyamat 

eredményeként az évtized végén az 500 főnél kisebb településeknek mindössze 1%-ában 

működött gyógyszertár, 3,4%-ában 8 osztályos iskola, 4%-ában volt körzeti orvos, 4,5%-ában 

közigazgatási hivatal (tanács), és 9,5%-ában tsz-központ. Közel teljes körűnek tekinthető 

alapellátást csak a 3000 főnél népesebb települések nyújtottak lakóiknak.  
Az alapfokú intézmények koncentrálódása az aprófalvas vidékeken átrendezte a 

kistelepülések pozícióit. Az összefüggő aprófalvas területek többsége az 1980-as évekre 

hátrányos helyzetűvé vált. A folyamat negatív hatásait felerősítette a szocialista korszak 

idején fennálló alacsony szintű egyéni motorizáció, a ritka tömegközlekedés és a kiépítetlen 

telefonhálózat (Beluszky, 1999).  

Az 1989–90-es rendszerváltozás után a településméretből fakadó hátrányok mérséklődtek. Az 

önkormányzati törvény (1990) hatályba lépése óta minden település önálló önkormányzattal 

rendelkezik, azaz intézményeket alapíthat és tarthat fenn, továbbá a költségvetési juttatások is 

lélekszám- és feladatarányosak. Hozzájárult a hátrányok mérséklődéséhez, hogy folyamatosan 

javult a kisfalvak műszaki infrastrukturális ellátottsága, és gyorsan nőtt a falvakban a 

gépkocsiállomány is. Különösen látványos volt a vezetékes és mobiltávközlés hálózatainak a 

kiépülése. A települések gazdasági fejlődési esélyeit egyre inkább a regionális munkaerőpiaci 

helyzetük határozza meg. Ennek ellenére napjainkban is számos társadalom- és 

gazdaságfejlettségi mutatószám a településnagyság függvényében alakul. A 200 ezer főnél 

népesebb települések adófizetőinek átlagjövedelme több mint a duplája a kisfalvakban 

élőkének, s a népesebb településekben az adófizetők lakosságon belüli aránya is magasabb. A 

migráció és az intézmény-ellátottság is messzemenően igazodik a településnagysághoz.  

Magyarország településsűrűsége az eltérő természeti adottságok (a hegy- és dombvidéki 

területek, síkságok kiterjedése és földrajzi helyzete), valamint történelmi okok (a török 

hódoltság településpusztító hatásai, a trianoni békediktátum miatti település-állomány 

csökkenése) egyes országrészekben jelentős különbségeket mutat. A települések átlagos 

nagysága és a kistelepülések aránya a régiók szintjén is erős anomáliákat jelez. 

Dél- és Nyugat-Dunántúlon, valamint az Észak-Magyarországi-Középhegység területén a 100 

km
2
-re jutó települések száma meghaladja az 5-öt (Baranya és Zala megyékben közel 7), míg 

az Alföldön 2 alatt marad (Hajdú-Bihar és Békés megye 1,3), az országos átlag 3,4. 

Ugyanakkor az 5000 lakosnál népesebb települések az Alföldön és Budapest környékén nagy, 

összefüggő területeket foglalnak el. Hasonló a helyzet az 1000 lakosnál kisebb települések 

arányát tekintve: egyes dunántúli megyékben (Vas, Baranya, Zala) a települések több mint 

négyötöde kistelepülés; Veszprém és Somogy megyében is meghaladja arányuk a 70%-ot. 

Ugyanakkor az Alföldön és a síkvidéki jellegű Fejér megyében a kistelepülések nem teszik ki 

a településállomány egynegyedét sem. 

A két világháború között az Alföld lakosságának kb. harmada, közel egy millió fő 

külterületen, azaz tanyákon élt. A tanyák többsége Bács-Kiskun, Csongrád megyékben 

koncentrálódik, kisebb hányaduk Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék területén 

található. A 18. századtól fennálló tanyaképződés utolsó nagy hullámát az 1945-ös földreform 

jelentette, amikor a földhöz jutott kisbirtokosok többsége földtulajdonán tanyát épített. 

Néhány év leforgása alatt mintegy 75 000 új tanya létesült az Alföldön. Az 1940-es évek 

végére az alföldi tanyavilág teljes népessége meghaladta az 1,1 millió főt. A szocialista 

településpolitika, a téeszesítés és a nyomában járó elvándorlás, valamint a tanyalakók 

elöregedése következtében megindult a tanyák elsorvadása. Az 1960-as évek közel 700 ezer 
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tanyai lakossága 1990-re 185 ezerre apadt. 2011-ben hat alföldi megye népességének már 

csupán 6%-a élt tanyán. Az 1990-es években lényegében megállt a tanyák elnéptelenedési 

folyamata, a népességcsökkenés mértéke megegyezett az ország egészét érintő 

népességfogyással. 

A rendszerváltozással (de a háztáji gazdaságok megerősödésével részben már azt megelőzően 

is) új fejlődési, ill. fennmaradási perspektívák nyíltak a hazai tanyák számára. Ez egyrészt 

összefüggött a föld reprivatizációjával és az ismét megjelenő (megerősödő) magán 

agrárgazdálkodással (fóliázás, libafarmok, lótenyésztés stb.), másrészt a tanyák új, nem 

lakáscélú hasznosítása is terjedőben van (pl. a turizmus). Ezek az újrahasznosítási módok nem 

növelik a tanyán élő népesség számát (az továbbra is csökken), de hozzájárulnak a tanyák 

revitalizációjához, további fennmaradásához, hasznosításához. 
Új jelenség az alföldi nagyvárosok (pl. Szeged, Kecskemét, Békéscsaba) környékén, hogy a 

tanyavilágot napjainkra elérte a szuburbanizáció is. A nagyvárosokból kiköltöző fiatal és 

tehetős népesség a tanyaöv városokhoz közeli, jól megközelíthető és a napi ingázást lehetővé 

tevő részén választ magának lakóhelyet. 

 

 

3.2. A magyarországi urbanizáció és a városhálózat fejlődési sajátosságai 

 

 

Néhány évvel az Osztrák-Magyar Monarchia létrejötte (1867) után a meginduló 

városnövekedési folyamat ellenére országunk lakosságának még több mint 85%-a élt falusi 

településen. Ez az arány négy évtizeddel később (1910-ben) is csupán 80%-osra mérséklődött, 

mely arány jól érzékelteti a magyarországi városodás lassúságát. A kisvárosokénál élénkebb 

gyarapodást mutató nagyobb városok közül a lakosságszám-növekedés terén kiemelkedett a 

magyar főváros. 1870-ben a 270 ezer fős Budapesten az akkori ország lakosságának 2%-a élt, 

viszont 1910-re lélekszáma már elérte a 880 ezret. A modern nagyvárossá fejlődő főváros már 

közel 5%-kal részesedett az ország népességéből. 1870 táján felgyorsult az elővárosi fejlődés 

folyamata is, az elővárosi jellegű településekben 1910-ben már 230 ezren éltek (Beluszky, 

2006). 
Akkortájt Budapest volt szinte az egyetlen magyar nagyváros, amely a modern városfejlesztő 

energiák hatására rohamosan növekedett; a többi 131 város (az akkori ország területén) 1870 

és 1910 között alig 3%-ponttal emelte részesedését a teljes hazai lakosságból.  Az új típusú 

urbanizáció jele volt a budapesti agglomeráció kialakulása, valamint az ipari térségek 

városállományának növekedése. Az emelkedő lakosságú ipari és bányászvárosokban már 

néhány városi intézmény is letelepedett (Tatabánya, Salgótarján, Ózd, Diósgyőr).  
Az 1910-es népszámlálás idején a mai ország területén az 50 ezer főnél nagyobb városból 

mindössze 7 volt. Közülük Újpest már ekkor összeépült a fővárossal, Kecskemét és 

Hódmezővásárhely alföldi mezőváros voltak, ahol a keresők többsége agrárfoglalkozású volt. 

Városi szerepkörük jóval szerényebb volt, mint népességszámuk. Szeged és Debrecen akkor 

is regionális központnak számított, viszont mind a 96 ezer lakosú Szeged, mind Debrecen, 

Kecskemét és Hódmezővásárhely lakosságának nagy hányada a tanyavilágban élt. 
Az első világháború után az ország területének drámai mértékű lecsökkenése (1920) 

mélyreható strukturális változásokat idézett elő a hazánk településhálózatában, ahol hirtelen 

megnőtt a városi lakosság aránya is. A növekedést nem elsősorban az urbanizáció ütemének 

a felgyorsulását okozta, hanem az a tény, hogy épp a kevésbé urbanizált hegyvidéki és 

peremterületeket veszítette el az ország. A nagyobb mértékű önellátásra kényszerült magyar 

állam területén gyarapodott ugyan a gyáripar, de az urbanizáció továbbra is a fővárosra és 

agglomerációjára korlátozódott. 1941-ben az akkori budapesti agglomerációban már az 
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ország lakosságának már közel 20%-a élt, amit a 20 év alatt bekövetkezett közel 40%-os 

népességgyarapodás váltott ki (1920: 1,2 millió, 1941: 1,7 millió lakos). 
Ezzel szemben a többi város népességének aránya változatlan maradt (17%-os gyarapodás 

mellett), miközben a községeké 63–64%-ra csökkent. 1949-ben már 12, 50 ezer lakosúnál 

nagyobb városunk volt, köztük 3 a Nagy-Budapesthez csatolt előváros (Újpest, Kispest, 

Pesterzsébet). 1950-ben a fővároson kívül 8 nagyváros (Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, 

Győr, Kecskemét, Nyíregyháza és Hódmezővásárhely) alkotta a városhálózatunk gerincét.  
A kommunista hatalomátvétel (1948) után merőben új, szélsőségesen etatista politikai, 

gazdasági és társadalmi viszonyok közé került az ország, ahol a településállomány fejlődését 

központosított állami településpolitika szabta meg évtizedekre. A „szocialista rendszer” 

központi tervgazdálkodásra építő gazdaságpolitikájának középpontjában az erőltetett 

iparfejlesztés állt, amelyhez nélkülözhetetlen volt a munkaerőnek az ipari és 

bányászvárosokba való irányírása. A folyamat eredményeként látványos növekedésnek indult 

az ipari városok (Miskolc, Ózd, Salgótarján, Tatabánya) lakosságszáma, akik számára 

lakótelepeket, és új, ún. „szocialista városokat” (Sztálinváros [a mai Dunaújváros], 

Kazincbarcika, Komló) építettek (Szirmai, 1988). Számos kisebb-nagyobb bányászközség, 

ipari település és tradicionális város népessége indult rohamos növekedésnek.  
Ebben az időszakban a kommunális beruházások zöme (80–90%-a) a városokra jutott, 

emellett sok városi funkciójú intézményt (középiskola, mentőállomás, kórház, orvosi 

szakrendelő, államosított gazdasági, kulturális stb. intézmények.) telepítettek a városokba, 

nagyközségekbe. Mindezek következtében az 1960 utáni két évtizedekben felgyorsult a 

városodás (a városi jogú települések számának és a városi népességnek a növekedése). 1980-

ban már 20 város lakossága haladta meg az 50 ezer főt, 60 ezres várossá nőtt a „szocialista 

városok” közül Dunaújváros; 19 megyeszékhelyünk közül 9 ekkor érte el a középvárosi 

küszöbértéket.  

1990 után a korábbi tendencia megváltozott. Az extenzív városodás – eltekintve a jogi 

értelemben vett városok számának növekedésétől – visszaszorult, részben a 

dezindusztrializáció (ipari funkció visszaszorulása, ill. elvesztése), részben pedig a 

szuburbanizáció felerősödése következtében. Elsősorban Budapest, kisebb részben néhány 

vidéki nagyvárosunk (Pécs, Miskolc, Szeged, Győr) szuburbán övezetének városai kivételével 

megállt a városnövekedés, számos város népessége csökkent. (Budapest lakossága 1990-ben 

még meghaladta a 2 milliót, mely érték 2010-re 1,7 millióra esett vissza.) Az 50 ezer főnél 

népesebb városok száma változatlanul 20; az 1980-as évtized közép- és nagyvárosai köréből 

kikerült az ipari funkciója jelentős visszaszorulását elszenvedő Dunaújváros és a funkciója 

vesztett mezőváros, Hódmezővásárhely. Ugyanakkor bekerült a középvárosok közé 

Nagykanizsa és a hatalmassá duzzadt agglomerációs település, Érd. 
Az elmúlt közel hét évtizedben városi jogállású településeink száma 6,5-szeresére nőtt. A 

várossá nyilvánítások évi száma az 1980-as évekig lassabban, majd gyors ütemben 

emelkedett. Ám Magyarországon a városi funkciójú és a városi rangú települések köre nem 

felel meg egymásnak. Az 1990-es évek elejéig több városi funkciójú település volt, mint 

városi rangú, azaz sok városi szerepkört ellátó településünk nem rendelkezett városi ranggal.  

Az 1990-es évek közepére valamennyi, városi funkciókat is ellátó falusi településünkből város 

lett, azóta számos funkcionális értelemben község kapott városi rangot. A városok számának 

gyarapodása ellenére átlagos népességszámuk egyre csökken. A városok nagyságrendi 

kategorizálásából látható, hogy bő egyötödük lakosságszáma nem éri el az 5000 főt. 2011. 

január 1-én 328 városi rangú települése volt az országnak (3.1. táblázat). A nagy számú 

várossá nyilvánítás eredményeként a magyar városállomány – jogi értelemben legalábbis – 

kifejezetten fiatalnak tekinthető.  
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3.1. táblázat: A városok számának alakulása Magyarországon 1990 és 2011 között. 

 

Időpont Városok  

száma 

Városi népesség 

aránya, % 

1990. 01. 01. 166 62 

1995. 01. 01. 194 63 

2000. 01. 01. 222 34 

2002. 01. 01. 252 66 

2006. 01. 01. 289 67 

2008. 01. 01. 298 68 

2009. 01. 01. 306 68 

2011. 01. 01. 328 71 

                            Forrás: Beluszky, 2011 

 

A városokban élők száma 2011-ben megközelítette a 7,1 milliót (2011. évi népszámlálási 

adat), ilyen módon az ország népességének 71%-a volt városlakó. Ezzel az értékkel 

Magyarország még mindig lényegesen elmarad az európai urbanizációs átlagtól (2009: 82%). 

1990 óta 162-vel növekedett a városok száma, de a városi népesség aránya csak szerény 

mértékben nőtt, jelezvén, hogy ma már csak kis népességű települések várossá nyilvánítására 

van lehetőség. A hazai városfejlődés tehát az 1990 utáni újabb fordulatot vett, a népesség 

vándorlásának fő iránya már nem a falvakból a városokba, hanem a városokból az őket 

körülvevő falvakba mutatott, az ország belépett előbb a szuburbanizáció, majd 2000 után a 

dezurbanizáció korszakába.  

A magyarországi városok hierarchikus tagolódása alapján 2012-ben csak mintegy 130 

településünkre mondható, hogy betöltött szerepköre alapján „valódi” város, kb. 70 átmenetet 

képez a városok és falvak között, és hozzávetőlegesen  130 azon települések száma, amelyek 

csupán közigazgatási rangjuk szerint számítanak városnak. A magasabb szintű városi 

funkciókat hordozó intézmények a városhierarchiához igazodva oszlanak meg az országban. 

A főváros erős túlsúlyát jelzi, hogy az öt regionális centrumban (Debrecen, Miskolc, Szeged, 

Pécs, Győr) együttvéve csak alig feleannyi lakos él, mint Budapesten. A hazai 

településpolitikának régi, ám többnyire sikertelen törekvése e túlsúly mérséklése.  
A városok gazdaságának teljesítőképességét és fejlettségét a bruttó hozzáadott érték egy főre 

jutó összegével mérve már 2007-ben sokszoros különbség adódott a leggazdagabb (Budaörs: 

17 millió Ft/fő) és a legszegényebb város (Rudabánya: 22 ezer Ft/fő) között. A mutató alapján 

kialakított rangsorban  a felső negyedbe került 82 város 60%-a a Dunántúlon helyezkedett el, 

további 10%-uk a fővárosi agglomeráció keleti részében feküdt. Az utolsó negyed városainak 

65%-a viszont alföldi település.  

A rangsor első negyedébe kerültek további közép- és nagyvárosok (Debrecen, Szeged, 

Miskolc, Eger, Nyíregyháza, Kecskemét), és gazdaságukat megőrző iparvárosok 

(Tiszaújváros, Kazincbarcika, Sajóbábony). A mutató alapján felállított rangsor élén számos 

idegenforgalmi jelentőségű város is helyet foglal (pl. Siófok, Visegrád, Zalakaros, Bük, 

Hévíz, Hajdúszoboszló).  

Az alsó negyedben iparukat vesztett, városi szerepkörökkel alig rendelkező észak-

magyarországi és dunántúli települések (pl. Rudabánya, Borsodnádasd, Sajószentpéter, 

Szigethalom, Nagymányok) keverednek az alföldi városok közé. A rangsor végén túlnyomó 

többségükben kis lélekszámú, városi címet csak a közelmúltban elnyert, jelentős gazdasági 

szervezetekkel és városi funkciókkal nem rendelkező városok találhatók. 
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Az utóbbi 20 évben a dezurbanizáció, a városok szolgáltató funkcióinak dominánssá válása, a 

tercier szektor keresőinek túlsúlya a foglalkozási szerkezetben hasonlóvá tette a 

magyarországi városokat, közöttük a különbségeket főként nagyságuk és hierarchikus 

pozícióik eltérései jelentik.  

Az ország településhálózatán belül jelentős különbségek mutathatók ki a települési 

infrastruktúra fejlettsége és a kommunális ellátás szintje terén. A főváros és körzete, valamint 

Észak-Dunántúl, beleértve a Balaton térségét is, az országos átlagnál jóval kedvezőbb 

helyzetben van a lakásállomány minőségét, komfortfokozatát tekintve. Kitűnnek emellett a 

vidéki nagyvárosok és elővárosaik is átlagosnál jobb kommunális mutatóikkal. Markáns 

különbségek adódnak a településhálózat egyes hierarchia szintjei között is. 
Budapest térbeli társadalmi szerkezete történetileg az Európában hagyományos centrum-

periféria modell szerint alakult (Beluszky és Kovács, 2011). A városegyesítést követő 

időszakban a magasabb jövedelmű és társadalmi státusú csoportok a városközpontban, a 

szegényebb, alacsonyabb státusú rétegek az 1950 előtti Budapest külterületein, az ipari 

városrészekben és peremtelepüléseken (Kőbánya, Angyalföld, Újpest stb.) élnek.  
Az államszocialista korszakban megkezdődött a centrum-periféria szerinti társadalmi 

egyenlőtlenségi modell átalakulása. Az 1960-as, 70-es években épült első új lakótelepek 

magas státusú népessége, valamint a belső városrészek hanyatló társadalmi presztízse 

megbontotta a korábban a centrumból kifelé haladva csökkenő státus tendenciáját. A 

korábbiakhoz képest felgyorsult a budai hegyvidék benépesülése, amely egyre inkább az elit 

szegregációs szigetévé vált. 
1990 után egyrészt tovább erősödött a budai hegyvidék elitkoncentráló szerepe, de emellett 

megjelentek, elsősorban a város közigazgatási határához közel új, magas státusú 

lakónegyedek is, főként lakóparkok formájában. Míg a budai hegyvidék elöregedő társadalma 

a klasszikus elit szimbóluma, addig a lakóparkok és a felújított, „dzsentrisedett” belső 

városrészek (pl. Középső-Ferencváros) már az új technokrata elit gyűjtőhelyét képezik.  
Eközben erősödött az alacsony státusú népesség szegregációja is. A társadalmilag hátrányos 

helyzetű csoportok, az alacsony iskolázottsággal és jövedelemmel rendelkezők, a 

munkanélküliek, a cigányok a legrosszabb ökológiai pozíciójú budapesti városrészekben, 

főként azokban a régi negyedekben élnek (pl. Józsefváros, Erzsébetváros egyes részei), ahol a 

legöregebb a lakásállomány, nagy a laksűrűség és rossz a lakások felszereltsége. Az 1990 

utáni átmenet keretében tehát a piaci hatások, a telek- és lakásárak differenciálódása, a 

lakásszektor tulajdonviszonyainak átalakulása, a szociális bérlakás-állomány privatizációja 

még markánsabbá tették a szegény és gazdag negyedek közötti különbségeket (Kovács, 

2005).  
 

 

3.3. Faluállományunk a rendszerváltás utáni évtizedekben 

 

 

1990 után a piacgazdálkodás politikai és polgári jogi feltételeinek létrejöttével a 

magyarországi falvak (községi jogállású települések) is megjelentek a települések „piacán”. 

Szemben a szocializmus időszakának tanácsrendszerével, ahol a megyék önkényes alapon 

határozták meg egy-egy községnek juttatott pénzforrásokat, 1990 óta az önkormányzati 

rendszerben a községek központi normatív ellátásban részesülnek. Az egy főre jutó 

támogatások és a meghatározott feladatok ellátása alapján nyújtott összegek elősegítették, 

hogy az önkormányzatok anyagi lehetőségeiben fennálló különbségek az ezredfordulóra 

fokozatosan csökkenjenek. 
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A gazdasági szerkezetváltás első évei súlyos gazdasági recesszióval jártak, amelynek oka a 

gazdasági szektorok közötti átrendeződés volt. Az ipari termelés visszaszorulása és a 

mezőgazdaság munkaerő-szükségletének csökkenése a falusi munkanélküliség megjelenését, 

majd gyors növekedését eredményezte, különösen az ipari és bányászközségekben, továbbá a 

nagy iparvárosok környékének ingázó falvaiban. Az aktív keresők számának gyors 

csökkenése, a válságöveztek kialakulása a hazai falusi térségek nagy részét igen nehéz 

helyzetbe hozta, ami a városokba irányuló elvándorlás növekedést eredményezte.  
Az 1990-es évek második felében a piacgazdaság szerkezeti kialakulásával ismét 

növekedésnek indult a gazdaság, megállt a falvakban élők jövedelmének csökkenése, 

körükben nőtt a foglalkoztatottság. Eközben tovább lazult a mezőgazdaság és a falu 

kapcsolata. (2001-ben a falusi népességnek csak 11%-át foglalkoztatta a mezőgazdaság 

főállásban.) A vidéki foglalkoztatottak mind nagyobb része a kiskereskedelemben és a városi 

szolgáltatásokban talált új munkahelyet.  
A mezőgazdasági szövetkezetek átalakításáról szóló törvény megszüntette a korábbi közös 

vagyont, a privatizációval a földterületek 80%-a magántulajdonba került. A 

termelőszövetkezetek területe a korábbinak a töredékére csökkent, helyettük rt-k és kft-k 

jöttek létre. A kárpótlás során nem szabályozták a magánkézbe került földterület minimális 

nagyságát, ennek eredményeként igen sokan (kb. 1,6 millióan) jutottak földhöz. A 

következmény egy rendkívül elaprózódott földbirtokszerkezet kialakulása lett, a tulajdonosok 

több mint háromnegyedének birtokmérete nem érte el az 1 hektárt. Igen nagymértékben 

szétvált a tulajdonosok és a gazdálkodók köre, a művelés alá vont földterületek közel 60%-át 

a tulajdonosok bérbe adták, ők maguk más ágazatban vállalnak munkát. A kialakult 

mezőgazdasági a birtok- és gazdálkodási viszonyok erősen gátolják a korszerű, piacképes 

termékeket előállító agrárgazdaság megteremtését. További következmény, hogy a 

gazdaságos termelést biztosító üzemméretek kialakulása még 2011-re sem történt meg, ami 

tovább nehezíti az ágazat jövedelmezőségének növekedését. 
A termelőszövetkezetek és melléküzemágaik felszámolásával a falvak és agrártevékenységük 

számára megszűnt a legaktívabb integrátor, a mezőgazdasági termékek felvásárlója, 

feldolgozója és értékesítője. Emiatt az őstermelők és a kisgazdaságok kiszolgáltatott helyzetbe 

kerültek a legnagyobb felvásárlókkal (az élelmiszeripar egyre nagyobb számban betelepedő 

külföldi és egyre fogyó hazai szereplőivel, valamint a nagy külföldi és hazai kereskedelmi 

hálózatokkal) szemben. 2010-ben a mezőgazdaság már a falusi lakosság alig 10%-ának 

biztosított megélhetést. A falusi foglalkoztatottak több mint fele a tercier szektorban, közel 

40%-uk valamely ipari ágazatban folytat kereső tevékenységet, ami többnyire jelentős arányú 

napi ingázással járó, városi munkahelyeken való alkalmazást jelent. 
A lelassult migráció arra utal, hogy a napi ingázás lehetősége és tömeges megvalósulása már 

nem a városba költözést megelőző állapot, hanem a községek fennmaradásának, 

stabilizációjának fontos feltétele, különösen a fővárosi agglomeráció településein, valamint a 

megyeszékhelyek, megyei jogú városok vonzáskörzetében.  

A központi funkciókkal rendelkező kis- és középvárosok fizikai és információs elérhetőségén 

sokan javított az egyéni motorizáció további fajlagos értékeinek folyamatos növekedése az 

1990-es években, de főként a vezetékes és vezeték nélküli informatikai hálózatok széleskörű 

kiépülése a vidéki térségekben a 2000-es években. Utóbbi hatásaként megerősödött a 

szuburbanizáció és a munkahelyek kiköltözése a nagyvárosból a szuburbiába. Utóbbi jelenség 

pozitívuma, hogy lecsökkentette a falusiak számára az ingázás idejét és távolságát, miközben 

kisvárosi és falusi munkahelyeket teremtett a nagyvárosokhoz közeli rurális térségekben.  

Az ismertetett folyamatok eredményeként az ezredfordulóra a magyarországi falvak funkciói 

olyan mértékben átalakultak, hogy a szocialista időszakhoz képest jelentősen megváltozott, új 

tulajdonságokkal rendelkező faluállomány alakult ki, számos sajátos falutípussal. 
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A 2000-es évek első évtizedének közepén elvégzett falutipizálás eredményei (Beluszky és 

Sikos 2007) rámutattak, hogy Magyarország falvai a 2000-es években 7 főtípusba tartoztak, 

néhány főtípuson belül pedig altípusok (összesen 12) voltak elkülöníthetők. A sok mutatós 

falutipizálás eredményeként az egyes falucsoportokat az alábbi sajátosságok jellemzik.   

Az I. falutípusba az agglomerációk belső övezetének községei tartoznak. Ezen belül az I.1. 

altípusba a nagy lélekszámú, gyorsan növekvő népességű, magas presztízsű, kedvező 

társadalmi összetételű községek (összesen 34), az I.2. altípusba a közepes lélekszámú, gyorsan 

növekvő népességű, kedvező helyzetű agglomerációs községek (68 település) kerültek. Az I. 

falutípust főként a budapesti agglomeráció községi jogállású települései, továbbá a Pécs és 

Miskolc szomszédságában elhelyezkedő falvak alkotják.  
A II. falutípust az agglomerációk külső övezetébe tartozó községek alkotják. Jellemzőjük a 

növekvő lakosságszám, a magas ipari kereső arány, az átlagosnál kedvezőbb társadalmi 

struktúra. A csoport létszáma eléggé nagy (összesen 218 község tartozik ide). Ezt a típust 

képviselik a budapesti agglomerációból sugárszerűen kiinduló forgalmi tengelyek mentén 

elhelyezkedő községek, de megtalálhatók a Dunaújváros–Székesfehérvár–Várpalota, valamint 

a Győr–Mosonmagyaróvár környékén kialakult településsávokban is.  

A III. falutípusba a csekélyebb népességű, stagnáló-mérsékelten csökkenő lakosságú lakó- és 

vegyes funkciójú falvak tartoznak. Ezen belül a III.1. altípusba sorolandók a jó munkaerő-

piaci helyzetű, stagnáló népességű, magas kiingázó aránnyal rendelkező községek, a III.2. 

altípusba az átlagos munkaerő-piaci helyzetű, csökkenő népességű, vegyes funkciójú falvak 

tartoznak. A főként lakófunkciójú falvakat tömörítő csoportba közel félezer (összesen 482) 

település tartozik. A legtöbb közülük a Dunántúlon és Észak-Magyarországon fekszik (főként 

Nógrád és Heves megyék területén), kisebb csoportjaik a Dél-Alföldön (Békés és Csongrád 

megye) koncentrálódnak. Sajátos szigetet alkotnak a Dél-Dunántúlon Tolna megye 

Dombóvár, Tamási és Szekszárd közötti részén. 

A IV. falutípusba tartoznak az idegenforgalmi szerepkörű falusi települések, fürdőhelyek. Az 

idetartozó falvak legtöbbje a Balaton és a Velencei-tó körül, valamint a Dunakanyar 

környékén található. Számuk összesen 38.  
Az V. falutípus a hagyományos magyarországi falvakat reprezentáló községek népes 

csoportját foglalja magában (összesen 450 községet). Kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetű, 

közepes méretű, jelentős agrárszektorral és külterületi népességgel rendelkező falvak 

tartoznak ide. V.1. altípusuk a rossz munkaerő-piaci helyzetű, stagnáló falvakat képviseli, 

ahonnan jelentős a kiingázás. Az V.2. altípusba a magas külterületi népességű és jelentős 

agrár szerepkörű alföldi falvak tömörülnek. Az első altípusba tartozók közül a legtöbb a Tisza 

és nagyobb mellékfolyói (Bodrog, Körösök) mentén helyezkedik el, kisebb csoportjaik a 

Dunántúlon (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztegom, Vas, Zala, Tolna megyék) lelhetők 

fel. A második altípusba tartozók döntő hányada a Duna-Tisza közének tanyás vidékén 

koncentrálódik, néhány képviseljük a Nyírségben és a Dél-Alföldön (Szentes környéke) is 

előfordul.  

A VI. falutípusba már kis- és aprófalvak tartoznak (összesen 675-en), de közülük csak a jó 

munkaerő-piaci helyzetű, stabil társadalmú települések, amelyek lakófunkcióval és 

idegenforgalmi szerepkörrel bírnak. Ezen belül a VI.1. altípus az elsősorban lakófunkciójú 

kisfalvakat, a VI.2. altípus viszont a kedvezőtlenebb demográfiai helyzetű, de komoly 

idegenforgalmi szerepkörrel rendelkező kisfalvakat foglalja magában. Többségük a Dunántúl 

aprófalvas vidékein (Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyék) fekszik. 
A VII. falutípus a hátrányos helyzetű települések „gyűjtőtípusa”, ide tartozik a legtöbb 

magyarországi község (összesen 911). A típus kisfalvaira a rossz munkaerő-piaci helyzet, a 

fogyó népesség, a torzult demográfiai-társadalmi szerkezet jellemző. Ezen belül a VII.1. 

altípusba a gyorsan fogyó népességű, kedvezőtlen demográfiai struktúrájú, hátrányos helyzetű 

ingázó aprófalvak, a VII.2. altípusba a fogyó népességű, hátrányos helyzetű, számottevő 
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agrárszerepkörrel rendelkező kisfalvak, a VII.3. altípusba az igen rossz munkaerő-piaci 

helyzetű, szegény, de növekvő népességű, azaz kedvező demográfiai mutatókkal rendkező 

kisfalvak, végül a VII..4. altípusba a rohamosan fogyó népességű, a rossz munkaerő-piaci 

helyzetű és a jelentős arányú agrárkeresővel jellemezhető aprófalvak tartoznak.  

Összességében a magyarországi falvak többsége a 2000-es évtizedben az átlagosnál 

kedvezőbb demográfiai és gazdasági adottságokkal rendelkezett, azaz az I.–VI. falutípusok 

valamelyikébe tartozott. Ám ez a többség a 2010-es évek elején egyrészt az elhúzódó 

gazdasági válság Magyarországot is súlyosan érintő hatásai, másrészt az erős eladósodás miatt 

tudatosan lefékezett gazdasági növekedési ütem miatt  erős csökkenésnek indult. 2012-re már 

kis-és közepes méretű falvaink százai csúsztak vissza a kedvezőtlen mutatókkal rendelkező 

VII. falutípusba.  
 

 

3.4. Városfejlesztési politika és stratégia Magyarországon az ezredforduló után 

 

 

A hazai városfejlesztési politika már az ezredforduló előtti évtizedben fokozatosan igazodni 

kezdett az Európai Unió fejlesztéspolitikai alapelveihez. Ez azt jelenti, hogy a Magyarország 

is elfogadja a Lipcsei Charta megállapításait és célkitűzéseit, ennek jegyében hosszú távon 

integrált városfejlesztési stratégiában (IVS) gondolkodik. Fő célunk egy intenzíven és 

sokoldalúan együttműködő, kiegyensúlyozott, policentrikus hazai városhálózat megteremtése. 
Ennek fő eszközei Budapest nemzetközi versenyképességének erősítése, továbbá a regionális 

központok mint elsődleges fejlesztési pólusok támogatása. Utóbbi elősegíti a fővárossal 

szembeni fejlesztési „ellensúlyok” kialakítását, Budapest dominanciájának, és az ország 

monocentrikus településszerkezetének oldását. Az alsóbb szinteken ezt a célt szolgálja kis- és 

középváros-állományunk térszervező erejének erősítése, e városok és térségük közötti 

harmonikus kapcsolatok valamint a városok egymás közötti intenzív kapcsolatrendszerének 

erősítése. Ily módon a teljes magyar városhálózat erősödik, kapcsolati intenzitása nő.  
Már EU-tagságunk első három évében jelentős segítséget nyújtott a városfejlesztéshez a 

Regionális Operatív Program (ROP) város- és terület-rehabilitációs projektjeibe való 

bekapcsolódás, amely két fő területen valósult meg: 1. funkciójukat vesztő, romló állapotú 

városközpontok, városrészközpontok megújítása új funkciók megjelenésének ösztönzésével, 

ill. többségében hátrányos helyzetű csoportok által lakott, romló állapotú és alacsony státuszú 

településrészek rehabilitációjával. 2. Barnamezős területek, felhagyott ipari területek és volt 

katonai területek kármentesítésével új funkció megjelenésének támogatása.  
Az 2000-es évtized közepén kiemelt jelentőségű városfejlesztési programok közé tartozott a 

hazai városhierarchia egyes lépcsőihez kapcsolódóan egyrészt a regionális központok mint 

növekedési pólusok, másrészt a középvárosok, harmadrészt a kisvárosok fejlesztésének 

gyorsítása a hazai adottságok messzemenő figyelembe vételével.  

 A regionális központok szerepkörének erősítése középtávú célként fogalmazódott 

meg. K+F alapú fejlesztésük több kiemelkedő teljesítményű hazai tudományos műhely 

(egyetemek, kutatóintézetek) és iparágak támogatására épült. Ennek megfelelően 

Győrött az „autopolis” (autóipar, gépgyártás, megújuló energiák), Debrecenben a 

tudásipar (gyógyszeripar, agrárinnováció), Szegeden a „biopolisz” (egészségipari, 

környezetipari, biotechnológia), Miskolcon a „technopolis” (nanotechnológia, 

mechatronika, alternatív energiák), Pécsett „az életminőség pólus” (környezetipar és 

kultúra) kialakítása jelentette a középtávú városfejlesztési gazdaságstratégia alapját. 

Székesfehérvárott és Veszprémben a fejlesztések a mechatronika, a logisztika és a 

környezetipar területére koncentrálódtak.  
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 A középvárosok fejlesztésében – azon túl, hogy fontos feladatuk egyfelől a regionális 

központok, másfelől a kisvárosok felé irányuló gazdasági kapcsolatok erősítése – 

térszerkezeti kiegyensúlyozottságra való törekvés mellett térszervező képességük 

erősítése és kiterjesztése is előtérbe került. Számos középvárosunk (a nem regionális 

központ megyeszékhelyek, Sopron, Nagykanizsa) markáns, megyei szintű funkciókat 

lát el, ezért fejlesztésük mezoregionális hatáskörük erősítését is szolgálja, emiatt 

térségi szerepük felértékelődhet. 
 A hazai kisvárosállomány fejlesztésében kiemelt szerepet kaptak azok a fejlesztési 

célok, amelyek a falusi térségek, azon belül főként a periférikus fekvésű, elmaradott 

térségek településeinek dinamizálását szolgálják. A hátrányos helyzetű falvaink 

felzárkóztatást szolgálja e térségek településeinek a közép- és kisváros-hálózatra való 

felfűzése, hozzájárulva egy új, integrált város-vidék rendszer kialakításához. Ennek 

érdekében mint új cél előtérbe került a hiányzó kisvárosi központok kiépítésének, ill. a 

meglevők megerősítésének ösztönzése. 

Szociális jellegű városrehabilitációt igénylő, mielőbb orvosolandó gondok főként a hazai 

nagyvárosokban, ill. azok egyes városrészeiben adódtak az alábbi célterületeken: 

 A házgyári technológiával épült lakótelepek esetében, ahol a cél annak megelőzése 

volt, hogy a legrosszabb státusú lakótelepek későbbi gettósodás színhelyeivé váljanak. 
 városaink hagyományos építésű, vegyes lakosság összetételű, leromlott belső 

városrészeinél, ahol a cél a további szegregációs folyamatok megállítása, a terület 

státusának emelése, ami hosszabb távon a magasabb státuszú lakosság területre 

vonzásával valósulhat meg az eredeti lakosság nagy részének megtartása mellett. (A 

cél tehát heterogénebb, integrációra alkalmasabb környezet és társadalom kialakítása.)  

 A hazai cigány népesség által lakott városi telepek jelentik mind társadalmi, mind 

fizikai értelemben a legleromlottabb városi területeket. A telep-rehabilitáció esetében 

a fő cél a szegregáció további elmélyülésének megakadályozása, és a lakossági 

feszültségek lehetőség szerint enyhítése.  

Szociális rehabilitáció programokra a falvakban is szükség volna, mivel hazánkban a 

mélyszegénység döntően a falvakra jellemző. Ám a falvak esetében nem elegendő lokális, 

akcióterületi programokban gondolkodni, mert a probléma valós gyökere a települések 

elzártságából, a munkahelyek hiányából, települési infrastruktúra hiányából adódik.  
Magyarországon már 2007-ben rendelkezésre álltak azok a 2007–2013 közötti időszakra 

vonatkozó szakdokumentumok, amelyek összhangban vannak az Európai Unió által ösztönzött 

és támogatott városfejlesztési és városrehabilitációs törekvésekkel. Az egyik ilyen 

dokumentum a városaink középtávú rehabilitációs fejlesztéseihez iránymutatóul szolgáló 

kézikönyv, amelyet az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) 

Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkársága által adott ki 2007-ben. A dokumentumot 

mind az ÖTM, mind a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Regionális Operatív Programok 

Irányító Hatósága szakmai útmutatóként ajánlotta a városi önkormányzatok számára 

eredményes rehabilitációs fejlesztések megvalósítása, és az ehhez szükséges források 

megszerzése érdekében. A2007–2013 közötti időszak első felében még rendelkezésre álltak a 

ROP-ok fejlesztési forrásai, melyek hatékony felhasználásával nagymértékű előrelépés volt 

lehetséges a városrehabilitációs célú fejlesztések végrehajtásában.  
Hasonló célokat szolgált a 2009-ben kiadott, a megelőző évek tapasztalatait figyelembe vevő 

városfejlesztési kézikönyv is. A könyv megjelentetése jelentős segítséget nyújtott a városi 

önkormányzatoknak, mivel egyaránt bemutatta az igénybe vehető városfejlesztési 

támogatások formáit és forrásait, az IVS lényegi vonásait és adott városra vonatkozó 

kidolgozásának direktíváit; az akcióterületi terv készítésének módszereit. Rámutatott a 

városfejlesztő társaságok létesítésének hasznosságára, továbbá a szegregáció hatékony  
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kezelésének lehetőségeire és eszközeire is. Végül vázolta a hosszú távon fenntartható 

városfejlődés programját és az ezt szolgáló projektek tartalmi követelményeit. 
 

 

Ellenőrző kérdések 

 

Mi a hazai településállomány két alapvető jellemzője? 

Milyen jelenség gyorsította fel a falvakból történő elvándorlást a szocialista időszakban? 

Mely időszakban került sor az alapfokú intézmények nagyobb településekbe való 

koncentrálására?  

Mióta rendelkezik minden hazai település önálló önkormányzattal? 

Az ország területének mely részén találhatók az 5000 lakosnál népesebb községeink?  

Hol helyezkednek el a tanyás területek? 

Mely időszakban érvényesült településállományunk fejlődésében központosított állami  

településpolitika?  

Mikor szorult vissza az extenzív városodás Magyarországon és miért? 

Mely ágazatokban igyekezett munkát találni a falusi lakosság 1990 után? 

Milyen fő típusokba sorolhatók a magyarországi falvak? 

Mi jellemzi a 2000-es évtized magyarországi városfejlesztési programjait? 

Melyek a szociális városrehabilitáció fő hazai célterületei? 

 

 

Kompetenciafejlesztő kérdések 

 

Helyeselhető városi funkciókkal nem rendelkező kistelepülések várossá nyilvánítása? 

Milyen eszközökkel valósítható meg Budapest nemzetközi versenyképességének erősítése? 

Hogyan hatott a rendszerváltozás a falvak gazdasági helyzetére és miért? 

Az eltérő közlekedéshálózati fekvés hogyan differenciálta a hazai falvakat? 

Hogyan profitálnak a Budapest környéki falvak a főváros közelségéből? 
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4. Településfejlesztés eszközrendszere és szereplői 

 

4. 1. Jogi, közigazgatási eszközök 

 

A településfejlesztés és a területfejlesztés fogalmának a helyzete nehezen vonatkoztatható el 

egymástól. Az 1990 utáni magyar szaknyelvben azonban a két fogalom általában párban 

jelenik meg. Szakmai szempontból olykor a két fogalom egyáltalán nem választható el 

egymástól. A települések tér nélkül, a tér pedig települések nélkül nehezen képzelhető el. A 

kettő együtt alkot egy állandóan változó dinamikus egységet. Hasonló problémák merülnek 

fel az intézmény-és eszközrendszer tekintetében adódó átfedések miatt is. Ezért az 

elkövetkezendőkben a településfejlesztés eszközrendszerét és szereplőit illetően több esetben 

a településeken túlmutató magyarázatokra is sor kerül (László és Pirisi, 2007). 

A településfejlesztés jogi- és közigazgatási eszközrendszerét legnagyobb mértékben 

Magyarország Alkotmánya, illetve az 1990. évi LXV. önkormányzati törvény, 2011. évi 

CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól befolyásolja. Ezért az 

elkövetkezendőkben ezek alapján, illetve néhány a közigazgatást átszervezését érintő 

jogszabály alapján kerül bemutatásra a jogi és közigazgatási környezet. Ezek közül a 

legfontosabbak az alapokat meghatározó alkotmányos rendelkezések, amelyeket 

Magyarország Alaptörvénye tartalmaz a 31-36§ között. Ezek a rendelkezések teljes keretet 

adnak az önkormányzatok működésének. A településfejlesztés aktorai közül a helyi 

önkormányzatokat, illetve a megyei önkormányzatokat és az őket körülvevő közigazgatási 

környezetet részletezzük az alábbiakban az alkotmányos rendelkezések bemutatásával:  

A helyi önkormányzatokról... 

31. cikk 

(1) Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása 

érdekében helyi önkormányzatok működnek. 

(2) A helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyről törvényben 

meghatározottak szerint helyi népszavazást lehet tartani. 

(3) A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza 

meg. 

32. cikk 

(1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 

a) rendeletet alkot; 

b) határozatot hoz; 

c) önállóan igazgat; 

d) meghatározza szervezeti és működési rendjét; 

e) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat; 

f) meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik; 

g) e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának 

veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat; 

h) dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről; 

i) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket 

alapíthat; 

j) a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést 

kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat; 



 

 

k) szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdek-képviseleti szövetséget hozhat 

létre, feladat- és hatáskörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és 

tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek; 

l) törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol. 

(2) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi 

társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján 

önkormányzati rendeletet alkot. 

(3) Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

(4) A helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a kihirdetését követően 

haladéktalanul megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak. Ha a fővárosi és megyei 

kormányhivatal az önkormányzati rendeletet vagy annak valamely rendelkezését 

jogszabálysértőnek találja, kezdeményezheti a bíróságnál az önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatát. 

(5) A fővárosi és a megyei kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a helyi 

önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. 

Ha a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének a bíróság által a mulasztást 

megállapító döntésben meghatározott időpontig nem tesz eleget, a bíróság a fővárosi és a 

megyei kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges 

önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében a fővárosi és a megyei 

kormányhivatal vezetője alkossa meg. 

(6) A helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely feladataik ellátását 

szolgálja. 

33. cikk 

(1) A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja. 

(2) A helyi képviselő-testületet a polgármester vezeti. A megyei képviselő-testület 

elnökét a megyei képviselő-testület saját tagjai közül választja megbízatásának időtartamára. 

(3) A képviselő-testület sarkalatos törvényben meghatározottak szerint bizottságot 

választhat, és hivatalt hozhat létre. 

34. cikk 

(1) A helyi önkormányzat és az állami szervek a közösségi célok elérése érdekében 

együttműködnek. A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény 

állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat és hatásköreinek ellátásához azokkal 

arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult. 

(2) Törvény elrendelheti a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban 

történő ellátását. 

 (2) Törvény elrendelheti a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban 

történő ellátását. 

(3) A polgármester és a megyei képviselő-testület elnöke önkormányzati feladatain 

kívül törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet alapján kivételesen 

államigazgatási feladat- és hatáskört is elláthat. 

(4) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi 

önkormányzatok törvényességi felügyeletét. 

(5) Törvény a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi önkormányzat 

törvényben meghatározott mértékű kölcsönfelvételét vagy más kötelezettségvállalását 

feltételhez, illetve a Kormány hozzájárulásához kötheti. 

35. cikk 

(1) A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket a választópolgárok 

általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók 

akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott 

módon választják. 



 

 

(2) A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket sarkalatos törvényben 

meghatározottak szerint öt évre választják. 

(3) A képviselő-testület megbízatása a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásának napjáig tart. Jelöltek hiányában elmaradt választás 

esetén a képviselő-testület megbízatása meghosszabbodik az időközi választás napjáig. A 

polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart. 

(4) A képviselő-testület – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – 

kimondhatja feloszlását. 

(5) Az Országgyűlés a Kormány – az Alkotmánybíróság véleményének kikérését 

követően előterjesztett – indítványára feloszlatja az alaptörvény-ellenesen.....?. 

 

Mindeképpen meg kell említeni, hogy az eddigi horizontális rendszer egy erős 

átstruktúrálódáson megy keresztül és egy vertikális szisztéma kiépítése van kialakulóban, 

amelyekre a későbbiekben még az intézményi környezetnél részletesen kitér a jegyzet. Az 

alábbiakban a legfontosabb, a napi működést érintő jogi, közigazgatási környezetről, hivatali 

egységekről lesz szó. 

Az önkormányzatok elsődleges feladata, mint ahogy az Alaptörvény első bekezdése is 

írja a közhatalom gyakorlása, amelyet a demokratikusan megválasztott képviselőtestület és a 

polgármester révén gyakorol a lakosság. Az elmúlt huszonkét év gyakorlatán változtatva az 

alaptörvény jelentősen csökkentette a települési önkormányzatok képviselőinek a számát, 

illetve a három ezer főnél kisebb településeken nem engedélyezi, hogy a polgármester 

főállású legyen. Emellett az államigazgatási és közszolgáltatási feladatok jelentős részét 

elvonja és a járási hivatalok hatáskörébe helyezi. Ezzel gyakorlatilag „kiüríti” az 

önkormányzati funkciók döntő részét. 

A rendszerváltozás után hazánk első demokratikus kormányzata úgy döntött, hogy a 

tanácsrendszert teljes mértékben felszámolja, annak minden pozitív és negatív motívumával 

együtt. Így a megye elvesztette minden területi közigazgatási és területrendezési funkcióját, 

ugyanígy a történelem süllyesztőjébe kerültek a járások is. Azonban nem szabad 

elfelejtenünk, hogy a megye nem az államszocializmus rossz mellékterméke volt, az elmúlt 

ezer évben az utóbbi 20 évet leszámítva, vármegye néven a magyar közigazgatás és területi 

szervezés törzstagjaként jogfolytonosan létezett. Nem mellesleg még napjainkban is erős 

regionális identitástudattal rendelkezik. 

A jelenlegi, éppen reform alatt álló magyar közigazgatási szisztémában, egy 

régió/megye dichotómia volt megfigyelhető. A régiók önkormányzattal nem rendelkeztek, az 

élükön egy regionális területfejlesztési tanács állt, amely valójában csak a fejlesztési összegek 

elosztásában működött közre, és az állam által delegált tagok voltak benne túlsúlyban. Az 

önkormányzati rendszer elmúlt két évtizede alatt világossá vált, hogy a településhálózat 

túlzott elaprózottsága miatt egyes települések csak közös intézményműködtetéssel és 

szolgáltatásnyújtással tudnának hatékonyan működni. Az önkormányzati törvény által nyújtott 

szabad társulás joga lehetőséget nyújtott a kistérségi tárulások létrehozására. Ez jelenleg csak 

többé-kevésbé működik, mert a szereplők társulási szándékát nem a racionalitás, hanem több 

esetben a helyi, eseti érdekek vezérlik. 

A magyar területfejlesztési és tervezési rendszer nem rendelkezett napjainkig 

hatékonyan működő területi szinttel. Ez jelentősen rányomta bélyegét a területi folyamatok 

szervezésére is. A tiszta hierarchiával rendelkező vertikális horvát közigazgatás nem tudja 

kellőképpen értelmezni és átlátni a magyar rendszert. Ez jelentősen bonyolítja a kooperáció 

minőségét, egy sajátos finanszírozási rendszert hoz létre, amelyben a demokratikus 

intézmények csak kevés ellenőrzési joggal bírnak. 

Nálunk a „magyar” megye átlag 160 mellérendelt önkormányzattal küszködött a 

területfejlesztés és a közigazgatás megszervezésében. Ezt tovább nehezíti még az önkéntes 



 

 

alapon létrejövő kistérségi társulások átláthatatlan, rendeletekkel véghezvitt szabályozása. A 

kistérségi szint ugyan fennakadások nélkül működött, de léte alkotmányosan kellőképpen nem 

volt alátámasztott.  

Az eddig ismertetett magyar közigazgatási problémák megszüntetésére a jelenlegi 

kormány több lépést is előirányzott. Az első és legfontosabb, hogy a megyei önkormányzatok 

mellé rendelte a kormányhivatal intézményét, amely gyakorlatilag a kormányzati kontroll 

letéteményese és dekoncentrált tényezőként átvette néhány területileg illetékes közintézmény 

működést. Megszüntette a tervezési-statisztikai régiók élén működő területfejlesztési 

tanácsokat, feladatukat a megye fogja ellátni. Valamint visszaáll a járások rendszere is, ahol 

szintén érvényesül a kormányzati törvényességi kontroll. 

Az önkormányzati vezetőkkel készített interjúk során többször is szóba került a 

mindennapokban megjelenő forráshiány mellett a kistérségek inkompetenciája, a döntési 

keretekkel valamint az alkotmányos háttérrel rendelkező területi szint hiánya a határ menti 

együttműködések kialakításánál. Felvetették, hogy többször kiszolgáltatottak a kistérségek a 

vezető várossal szemben, vagy az adott város a horizontális keretek miatt nem bír megfelelő 

gazdasági térszervező erővel.  

A terület- és a településfejlesztést és a közigazgatást és az önkormányzatiságot 

vizsgálva áttekinthetőbb lenne egy vertikális elemekre épülő önkormányzati rendszer. Sokkal 

átláthatóbban megvalósítható az amúgy is sok nehézséggel és meg nem értéssel járó 

kooperáció létrehozása egy egyértelmű hierarchiaszintekkel kiépült, tisztázott alá-fölé 

rendeltségi viszonyokkal bíró önkormányzati rendszerben.  

A magyar közigazgatás egy átalakulási folyamat elején tart, amelynek a lényege, hogy 

a horizontális szerkezetből egy vertikális átlátható alá-fölé rendeltségi viszonyokkal 

rendelkező szisztéma jöjjön létre. Ez az új magyar közigazgatási felépítés egyre több 

hasonlóságot mutat a románnal, a szerbbel és a horváttal.  

 

4. 2. Pénzügyi-gazdasági eszközök 

 

A rendszerváltozást követő reformtörekvések egyik legfontosabb célkitűzése volt az 

önkormányzatok társadalmi-gazdasági szerepének felértékelése, ehhez viszonyulva a 

gazdasági mozgásterük növelése. Ennek a szellemében az 1992-es államháztartási törvény az 

önkormányzati rendszert a részleges önállósággal működő alrendszernek tekintette. A 

későbbiekben azonban ez jelentős átalakuláson ment keresztül. A kezdeti előnyös helyzet után 

az önkormányzatok éves GDP-hez viszonyított finanszírozási aránya 13,5%-on állandósult. 

Ezt a csökkenést, majd részarány állandósulását a központi költségvetés képviselői azzal 

indokolták, hogy a piacgazdaság körülményei között az állami jövedelem-centeralizációja és 

az újraelosztó szerepének csökkenése természetes jelenség. Ez azonban nem tükrözi teljes 

mértékben a valóságot. A tények az mutatják, hogy míg a költségvetés a feladatai jelentős 

részét át tudta hárítani a piaci szereplőkre, addig ez az önkormányzatoknak nem sikerült. Ezt a 

helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a növekvő adóterhelés következtében a lakosság 

közszolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásai egyre nagyobbak. Ezt tovább terheli a 

többszörösére gyarapodott önkormányzati vagyon működtetése, valamint az ezzel kapcsolatos 

pótlási kötelezettségek. A pénzügyi problémák legfőbb gyökerei onnan erednek, hogy az 

elmúlt több mint két évtized adatai alapján az önkormányzati bevételek csak nominálisan 

növekedtek, az összehasonlított árakon számított bevételek értéke alig haladja meg az 1990. 

évi kiadások mértékét. Az ezt vizsgáló számítások alapján már az 2006-os évben közel 250 

milliárd forint hiányzott a rendszerből. Az 1990-2006 közötti időszakban a bevételi szerkezet 

jelentősen átsturktúrálódott. A nominálértéken számított saját bevételek csaknem 

megtízszereződtek, miközben a megosztott-gyarapodott bevételek csak nyolcszoros 



 

 

mértékben emelkedtek. A tb által átadott források ötszörös, az állami támogatások 

négyszeresére, a szabadon felhasználható normatív támogatások pedig csak a háromszorosára 

növekedtek (http://www.rphd.ktk.pte.hu/files/tiny_mce/File/Kiadvanyok/Egyeb/onk_konf_ 
kotet.pdf). 

A magyarországi önkormányzatok gazdasági helyzete jelentősen romlott a 2007-2010 

időszakban. Valamennyi önkormányzat súlyos pénzügyi helyzeromlást szenvedett el. Komoly 

problémát jelent az adósságszolgálatból fakadó terhek kifizetése. Az éves költségvetésből az 

esetek többségében képtelenek fedezni az adósságszolgálatból fakadó terheket. Több esetben 

a hitelfelvétel a likviditást hivatott fedezni. Ezekben az esetekben az önkormányzatok már 

nem rendelkeznek elég gazdasági potenciállal ahhoz, hogy kikerüljenek önerejükből az 

adósságspirálból. 

 A 2010-ben hatalomra kerülő Fidesz-KDNP kormány a fennálló önkormányzati 

adósság mindegy felét kívánja átvállalni, így költségvetési támogatással csak a hitelintézetek 

és pénzügyi vállalkozások felé fennálló adósságot konszolidálják központi támogatásból. Ha 

az önkormányzat olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel rendelkezik, ami kifejezetten 

egy adott adósságelemhez kapcsolódik, akkor ennek összegét 2012. december 28-án az állam 

által megjelölt számlára át kell utalnia, a konszolidációval párhuzamosan. Nem kerülnek 

konszolidációra az ÁFA megelőlegezésére felvett hitelek és a megszűnt víziközmű 

társulatoktól átvett hitelek sem. A cél, hogy elősegítsék az 5 ezer fő alatti települések és a 

helyi önkormányzati többcélú kistérségi társulások pénzügyi helyzetének a konszolidációját. 

http://www.portfolio.hu/gazdasag/modosul_az_onkormanyzati_adossagrendezes.176104.html 
 

4. 3. Az intézményi környezet 

 

4. 3. 1. Állami regionális és önkormányzati intézmények 

 

A rendszerváltoztatás után a magyar közigazgatási rendszer egy jelentős átalakuláson ment 

keresztül. A tanácsrendszert felváltotta az önkormányzati rendszer. A pártállami erősen 

centralizált rendszert felváltotta egy széleskörű önkormányzati autonómiával rendelkező 

szisztéma. Hazánk összes önkormányzata, megközelítően 3200, lehetőséget kapott arra, hogy 

a társadalmi-gazdasági életét önmaga szervezze. Emellett még lehetőségük volt arra is, hogy a 

helyi közigazgatási feladatok egy részét ők lássák el. Azonban az autonómiának az önként 

vállalt feladatok minél nagyobb arányú helyben való ellátásának és a központi faladat 

alulfinanszírozásnak köszönhetően a magyar önkormányzatok többsége teljesen eladósodott.  

 

A 2010-ben hatalomra jutott Fidesz-KDNP kormány egy jelentős strukutrális átalakításba 

kezdett. Az önkormányzati igazgatási feladatok egy részét állami kezelésbe vette, és az 

újonnan kialakított járási, illetve megyei szinthez adta. Továbbá a 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben újraszabályozta és településmérethez, lakosságszámhoz kötötte az egyes 

feladatellátási kötelezettségeket. 

A jogszabály az alábbi gazdasági elvárásokat fogalmazta meg a 11. § és a 12 §-ban: 

 

(11. §) 1 A községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a 

fővárosnak és kerületeinek, valamint 

a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek. 

(2) Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, 

figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, 

különösen 



 

 

 
 

4.1. ábra:  Az általános és ágazati közigazgatási szervezeti rend illesztése 
Forrás: Magyary Zoltán Közigazgatás-Fejlesztési Program (MP 12.0) 

 

 

a) a gazdasági teljesítőképességet; 

b) a lakosságszámot; 

c) a közigazgatási terület nagyságát. 

(3) Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és 

hatáskörellátáshoz szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket. 

12. § (1) A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat 

számára előírt kötelező feladat- és hatáskör ellátását – annak egyetértésével – más települési 

önkormányzat vagy társulása önként akkor vállalhatja, ha azt 

a) a lakossági igények indokolják; 

b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon; 

c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkül 

képes ellátni. 

 

A fentiekből jól látszik, hogy a törvényalkotó egyik fontos célkitűzése volt az önkormányzati 

gazdasági önállóság és az általa feltételezett gazdasági felelőtlenség meggátolása. Ennek 

egyik feltételéül a gazdasági teljesítőképességet és a lakosságszámot adja. 

 Ezzel párhuzamosan a közigazgatás átszervezésével megkezdődött a települési 

igazgatási és kötelezően vállalt feladatok újraszervezése is. Az regionális és a kistérségi 

intézményrendszert felszámolták. A területi tervezés koordinációja átkerült a megyéhez, az 

államigazgatási feladatok pedig mikroregionális szinten a járási hivatalokhoz kerültek (4.1. 

ábra). A csúcsigazgatási szerv a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium lett. Amely alá 

három államigazgatási „csúcs hivatal” van rendelve: Közigazgatási és Elektronikus 



 

 

Közszolgáltatások Központi Hivatal, Nemzeti Államigazgatási Központ, Közigazgatási és 

Igazságügyi Hivatal. Ezek felügyelik és koordinálják, illetve látják el szakmai támogatással a 

megyei kormányhivatalokat és azok járási kirendeltségeit. 

 

4. 3. 2. Az önkormányzatok mint a településfejlesztés kiemelt szereplői 

 

Az önkormányzatok feladatainak az átstrukturálódása jelentős mértékben korlátozza a 

településfejlesztéssel kapcsolatos lehetőségeket. Ez különösen a 2013-as évtől már saját 

hivatallal sem rendelkező települések esetében fog sok negatívumot okozni. A kistelepülések 

nem rendelkeznek megfelelő apparátussal, ezt tovább tetézi a többcélú kistérségi társulások 

felszámolásának az ösztönzése. A feladatellátások rendje az alábbi változásokon ment 

keresztül. 

A járási hivatalok feladata a megyeinél alacsonyabb szinten kezelendő államigazgatási 

feladatok ellátása lesz .  

Ezek alapján a jegyzői feladatok közül a járási hivatalokhoz kerülnek (Zöld és Nagy, 2012): 

– az okmányirodai feladatok (lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, gépjárműnyilvántartás), 

– az egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek, 

– az egyes szociális igazgatási ügyek, 

– a családtámogatási ügyek, 

– a köznevelési feladatok, 

– a menedékjogi ügyek, 

– az egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése, 

– az egyes kommunális típusú ügyek (például temetőengedélyezés), 

–az egyes állategészségügyi feladatok (például cirkuszi menazséria, állatotthon 

engedélyezés), 

– a fővárosi és megyei kormányhivatalok által átvett szabálysértési feladatok (2012. 

április 15-től a fővárosi, megyei kormányhivatalba átkerült hatáskör), 

– a helyi védelmi bizottságok vezetése, 

– az egyes vízügyi, környezetvédelmi hatáskörök. 

A korábban jelzett speciális szempontok alapján a jegyzőnél maradnak az alábbi feladat- 

és hatáskörök (Zöld és Nagy, 2012): 

– a birtokvédelmi eljárás, 

– a hagyatéki eljárás, 

– az anyakönyvi eljárás, 

– az adóigazgatás és adóvégrehajtás, 

– az egyes építésügyi igazgatási feladatok, 

– a kereskedelmi engedélyezés, 

– a helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális ellátások, 

– a gyermekvédelmi támogatások, 

– a helyi állattartás szabályozása (képviselő-testület hatásköre). 

Tehát láthatjuk, hogy az önkormányzatok csak egyre korlátozottabb mértékben lesznek 

képesek megfelelni a településfejlesztés fogalmában foglaltaknak, amely így szól: A 

településfejlesztés olyan komplex társadalmi-gazdasági, műszaki környezet-alakító, -rendező 

tevékenység, amelynek a célja a település működőképességének fenntartása és biztosítása a 

kiegyensúlyozott nagyobb távú érdekeit  is figyelembe vevő és érvényesítő fejlesztése a 

lakosságuk életfeltételeinek, ellátottsági és környezeti viszonyainak, települési közérzetének 

javítása, a helyi társadalom települési kötődésének, identitástudatának erősítése, a helyi 

közösségek anyagi, szellemi, kulturális gazdagodásának támogatása (László és Pap, 2007).  



 

 

Tehát jól látszik, hogy a csökkenő „intézkedési jogosítványokkal” és a közös önkormányzati 

hivatalba kényszerülő települések, különösen a falvak egyre kevesebb eséllyel tudják a 

településükön lévő, a definícióban is található kitételeket megoldani. 

A településfejlesztés komplex feladatrendszere alfája és omegája az alábbiak szerint alakul  

(László és Pap, 2007. Pap N. és Sitányi L. 2009): 

– az alulról építkező tevékenység során a helyi közösségeket átfogó komplex 

tevékenység koordinálása,  

– szociális feszültségek mérséklése, kezelése, 

– helyi infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése, 

– környezetvédelem, környezetgazdálkodás, 

– gazdasági vonatkozásban a helyi erőforrások, adottságok, értékek védelme, 

– fejlesztési szereplők és a lakossági érdekek közötti nivellálás, 

– helyi közösség érdekeinek a képviselete a gazdasági, az állami és az egyéb 

partnerekkel szemben. 

Le kell szögezni, hogy az alulról építkező tevékenység az alapja a településfejlesztésnek. Ha 

az ehhez szükséges feltételek, eszközök hiányoznak, és nincs meg a megfelelő közigazgatási, 

autonómia, akkor ennek a megvalósítása egyre nehezebb lesz. 

 

4.4. A vállalati-vállalkozói szféra helye a településfejlesztés rendszerében 

 

A települések gazdasági ereje nem csak az önkormányzatok hozzáállásán, fejlesztési, 

beruházási, ellátási politikáján múlik, hanem olyan objektív tényezőkön is mint  például: 

 - mennyire innovatív, tőkegazdag övezetben van az adott település,  

- az ország melyik térségében helyezkedik el, 

- működik-e ott prosperáló nagyüzem (iparűzési adó),  

-sikerült-e a külföldi befektetőket odacsalogatni, 

- milyen az infrastruktúra színvonala.  

Az önkormányzatok és a vállalkozói szféra kapcsolatrendszere, illetve annak a 

településfejlesztésre gyakorolt hatása sokrétű  és az alábbi dolgoktól függ: 

- a település gazdasági erejétől 

- a település nagyságától, népességszámától, 

- a helyi képviselők és a polgármester szemléletétől, személyi és politikai kötődéstől. 

A magyar sajátosságok ellenére is az önkormányzat általában a legbiztosabban fizető 

gazdasági partnerek közé tartozik, emellett nem kevés településen a legstabilabb munkáltató.  

Jogi “ereje” és a közigazgatásban elfoglalt pozíciója mellett a helyi gazdasági élet 

legfontosabb generátora, aki lényegesen képes a vállalkozói szféra mozgásterét befolyásolni. 

Az önkormányzatok zöménél nem találunk hosszú távra kidolgozott stratégiai koncepciókat, 

helyi gazdaságfejlesztési programokat. Általában prioritások nélkül, napi 

kényszerhelyzetekhez igazodva igyekeznek megszerezni minden lehetséges forrást vagy 

támogatni a befektetőket. Az önkormányzatok fele rendelkezik csak különböző mélységben 

kidolgozott fejlesztési stratégiával. Ezek túl általánosak, nincsenek bennük olyan 

preferenciák, amelyekhez egy külső érdeklődő vagy helyi vállalkozás igazodni tudna. Csak a 

nagyobb városok, a nagyobb községek infrastruktúrafejlesztésben, intézményfejlesztésben 

találhatunk egy-egy olyan elképzelést, melynek célja valamilyen munkahelyet teremtõ 

vállalkozót letelepíteni, s így csökkenteni a munkanélküliség okozta feszültségeket Az 

önkormányzatok több módon is támogathatják a településükre irányuló beruházási 

hajlandóságot. Ezek általában közvetett támogatási eszközök formájában nyilvánulnak meg, 

mint például (Pap N. 2007): 

- ipari parkok,  



 

 

- innovációs központok, inkubátorházak,  

- vámszabad területek, vállalkozói övezetek. 
A közvetlenebb támogatási formák:  

- a kedvezményes földterület, telekjuttatás a telephely kialakításához, 

-  infrastruktúra kiépítése, kedvezményes bérlet és adókedvezmény. 
Azonban beigazolódott, hogy a fenti megoldások nem jelentenek minden esetben gyógyírt a 

vállalkozási hajlandóság növelésére. Több esetben bebizonyosodott, hogy az egyes 

szolgáltatások árának a csökkentése, vagy a nominális szinten való tartása is megtartja, illetve 

növeli a vállalkozási hajlandóságot! 

Szerep- és szemléletváltásra van szükség a lokálpatriotizmus és a helyi protekcionizmus jogi 

keretek között való erősítésére. Ennek elsősorban a kis- és középvállalkozások irányába kell 

kifejeződnie. Ily módon az önkormányzatok hatékonyan alakíthatják a vállalkozások külső 

feltételrendszerét. 

 

4. 5. A helyi társadalom és a civilszféra szerepvállalása 

 

A civil társadalom tevékenységi körébe tartoznak azok a társadalmi kezdeményezések, 

amelyekben a polgárok önként vesznek részt érdekeik védelmében, illetve polgári 

kezdeményezéseket hajtanak végre. A civil szervezetek a közös vélemény nyilvánításon 

keresztül megszűrik az egyén véleményét, és árnyalják azt. A tevékenységük alkalmas a 

társadalmi feszültségek mérséklésére. Több szempontból tárjuk fel a civil, nonprofit 

tevékenységet. Elsőként helyi politikai szempontból: 

– megváltoztathatja a települési társadalom és a település vezetése közötti 

viszonyrendszert, 

– közvetítő szerepet játszhat az önkormányzat és a helyi társadalom között, 

– gyarapíthatja a közt szolgáló intézmények számát, 

– mérsékelhetik a piacgazdaság okozta társadalmi, szociális, kulturális 

egyenlőtlenségeket. 

A helyi közélet szempontjából fontos, a település minél több civil szervezettel rendelkezzen. 

A lakosság kulturális, szociális és környezeti komfortját jelentős mértékben növeli ha több 

civil szervezet is működik a településen. A magyar viszonylatot áttekintve a civil szféra a 

települési szinten egyre nagyobb aktivitást mutat, ez tapasztalható állami szinten is. Több 

helyi politikai szerveződés a civilekre épülve jött létre. Ha a civil szférára országos pályázati 

hatékonyságát vizsgálva kiderül, hogy több esetben jelentős anyagi sikereket érnek el (Pap N. 

2007).  

4.6. Érdekegyeztetés és koordinálás kulcsszerepe a településfejlesztésben 

 

„A települések különféle érdekek megnyilvánulásának a színterei. A településfejlesztés 

mindenkori céljaiban különféle érdekek fejeződnek ki és üköznek meg: a lakosság összessége, 

illetve, különböző rétegei, csoportjai, települési önkormányzatok, az állam, a különféle 

vállalkozók (vállalkozói csoportok) részére.” (László és Pap, 2007: 63) 

A településfejlesztésben résztvevő csoportok érdekrekrutációja rendkívül sokrétű. Az állam 

sajátos érdekekkel rendelkezik, amelyek magasabb szintet képviselnek az önkormányzati, 

települési szintűeknél. Ezekről általában a települési önkormányzat csak korlátozott, 

úgynevezett „csepegtetett” információkkal rendelkezik. Az állami érdekek több esetben 

erősen ütköznek az önkormányzatival. 

 A helyi közösségek érdekei sajátos tagozódást mutatnak a település társadalmi, 

gazdasági, esetleg etnikai sajátosságainak megfelelően. Eltérő érdekek motiválják az 



 

 

önkormányzatokat és a vállalkozásokat például a bérleti díjak, illetve a lakosságot és az 

önkormányzatokat az egyes térítési díjak megállapítását illetően. 

 Ezeket az érdekütközéseket és a belőlük származó ellentéteket célszerű számba venni, 

hogy a későbbiekben sikeresebben lehessen őket orvosolni. A következő ellentétek merülnek 

fel a célok rangsorolása tekintetében (László és Pap, 2008): 

– fejlesztési akciók területi követelményei, 

– infrastruktúra fejlesztése, elhelyezése (utak vonalvezetése), 

– magasfeszültségű távvezetékek elhelyezése, 

– hulladékkezelőkkel kapcsolatos érdekkülönbségek, 

– településközi együttműködés, társulások létrehozása, 

– adókivetéssel és költségekkel kapcsolatos érdekkülönbségek. 

 

4. 7. A településmarketing mint a településfejlesztés komplex eszköze 

 

A települések vezetőinek a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében kell elsősorban 

kifejteniük a tevékenységüket. Ebből adódóan az egyes településeknek célszerű önmagukat 

pozicionálni másokkal szemben. Stratégiát alkotni a vonzóképességük növelése érdekében. A 

települések vezetőinek a korábbi menedzseri szemlélet helyett egy vállalkozói megközelítést 

kell alkalmaznia (Harvey, 1989).  

Ennek az új szemléletnek a magán és az állami szféra közötti együttműködésen kellene 

alapulnia (public-private partnership). Az elsődleges feladata a beruházások támogatása, a 

gazdaság fejlesztése (ipari parkok létrehozása, a helyi KKV-k támogatás), emellett a lakosság 

életkörülményeinek a javítása. Harvey véleménye szerint a városok elsősorban négy - gyakran 

egymást is erősítő - területre koncentrálhatnak: 

- a helyi termékeket támogató feldolgozóipar megteremtésére, 

- fogyasztás-orientált ágazatok (például a turizmus, mikrotérségi vásárok) támogatására, 

- döntési és irányítási központok (például körjegyzőség, közös általános iskola) vonzására 

- az állami kiadások minél nagyobb részének megszerzésére (állami hivatalok letelepítése). 

A marketing-stratégia kialakítása során a következő három fő célcsoportra kell 

összpontosítania (Kozma én): 

- gazdasági élet szereplőire, úgy mint a működő vállalkozások további fejlődésének 

támogatására, a kisvállalkozások beindulásának támogatására és új cégek letelepedésének 

ösztönzésére, 

- turistákra (Az önkormányzati tevékenységnek támogatnia kell turisták elégedettségének 

biztosítását és a település vonzerejének növelését.), 

- és a lakosságra (Az önkormányzatnak törekednie kell a helyi népesség elégedettségének a 

fokozására és a település szempontjából hasznot hozó lakossági csoportok vonzására.). 

 

4. 8. A településfejlesztés színterei 

 

4. 8. 1. A városfejlesztés múltja és színterei 

 

A jelenkori városfejlesztés hazai aspektusai több tekintetben jelentősen különböznek a 

külföldi példákétól. Ezt elsősorban a kelet-közép-európai tér megkésett fejlettsége, illetve a 

már az előző fejezetekben említett államszocialista rendszer sajátos fejlesztési jellemzői 

eredményezték. A jelenkori városfejlesztés jellegzetes feladatai Meggyesi Tamás szerint a 

következők:  



 

 

– a városok közötti versenyből fakadó feladatok, 

– zöldmezős ipartelepek és technológia parkok, 

– kereskedelemi centrumok, 

– tematikus parkok, 

– lakóparkok, 

– régi városrészek rehabilitációja. (Megyesi, 2006) 

(Megjegyzendő, hogy az egyes szempontok csak részlegesen érintik a magyar 

településrendszert!) 
 

 A városok közötti versenyből adódó feladatok 
A városok közötti verseny, illetve az egymással szembeni meghatározottság elsősorban 

mezoregionális1, megyei és mikroregionális szinten nyilvánul meg. Ez azonban a közizgatás 

átszervezése következtében már létjogosultságát vesztette. A vetélkedés a tervezési-

statisztikai régió központja címért folyt több helyen is. A legkiélezettebb és tényleges 

eredményt nem produkáló vetélkedés a Közép-Dunántúli régióban Székesfehérvár-Veszprém, 

a Nyugat-Dunántúli régióban Győr-Szombathely, a Dél-Dunántúli régióban Kaposvár-Pécs, 

valamint az Észak-Magyarországiban Miskolc-Eger és az Észak-Alföldi régióban Debrecen-

Nyíregyháza várospáros között volt. Elsősorban a regionális funkciókért és a kiépülő félben 

lévő intézményrendszer székhelyért és a területfejlesztési források elnyeréséért küzdöttek, s ez 

az elmúlt másfél évtizedre rányomta a bélyegét. Az effajta ellentétek nem csak makro, hanem 

mikro regionális szinten is megjelennek. Gondoljunk a Harkány-Siklós ellenlábas várospárra, 

ahol a dél-baranyai turisztikai centrum szerep elnyeréséért folyik a küzdelem. 

 
 Zöld- és barnamezős beruházások 
A Nyugat-Európában már a hetvenes években bekövetkező ipari szerkezetváltás hazánkban 

csak az államszocializmus bukása után kezdődött el. Városaink (ötvenezer főnél nagyobb 

lakossággal bírók, szocialista iparvárosok) ipari zónáiban úgynevezett „rozsdaövezetek” 

jöttek létre. Ezek revitalizációja az elmúlt húsz év utóbbi évtizedében indult meg. A kezdeti 

időszakban a beruházók a barnamezős befektetések helyett a zöldmezőseket preferálták. Az 

ezredforduló utáni időszak adta meg a legnagyobb lökést e téren. Tehát egyre több cég 

költözött ki a beépített területeken kívülre, ahol saját maguk hozták létre a fejlesztés 

lehetőségeit biztosító infrastrukturális hálózatot, mint a közműveket, parkolási lehetőséget, 

esetenként a kezdő vállalkozások számára a megerősödést szolgáló inkubátor házakat. Ezek a 

beruházások általában nemcsak a legkorszerűbb technológiák megtelepítését szolgálták, 

hanem új létesítményeket is létrehoztak, melyek  új technikai, informatikai ismeretek átadását, 

illetve a piacközpontú menedzseri szemlélet meghonosítását is szolgálták. Ezek technológiai 

parkok és innovációs centrumok nemcsak a település fejlődését eredményezik, hanem 

technológiai és tudományos-technikai potenciállal rendelkező térségek kialakulását is 

elősegítik.   

 

 Kereskedelmi centrumok 

A fogyasztást és a szórakozást szolgáló nagyberuházások jelentik a jelenkori és a jövőbeli 

városfejlődés leglátványosabb megnyilvánulásait. Ezek általában a hagyományostól 

jelentősen eltérően a belső városmagtól távol, a település peremén helyezkednek el, vagy attól 

függetlenül a bevezető főutak mentén, az autópálya-csomópontok környezetében (pl. 

Nagykanizsán a 7-es főút mentén, Budapesten az M1-es és az M7-es autópályák bevezető 

szakaszán). Ezek a várostól elkülönült bevásárló központok több esetben hatalmas térségi 

                                                           

1
Mezoregionális szint alatt a tervezési-statisztikai régiókat értjük. 



 

 

jellegű urbánus környezetet hoznak létre. Ezek a mesterségesen kialakított utcák és terek az 

időjárástól függetlenül birtokolható fedett, zárt teret hoznak létre, amelyek belső kohézióját a 

kül- és belbiztonsági eszközök és személyzet biztosítja. Ezeket a külső mesterségesen 

létrehozott urbánus blokkokat a területük többszörösét kitevő parkoló területek gyűrűje veszi 

körül. A fent említett komplexumok kulturális és szórakoztató létesítményekkel is 

rendelkeznek. A bemutatott kereskedelmi centrumok a belső történelmi-gazdasági 

hagyományok által létrehozott klasszikus „városmag” számára negatív hatást gyakorolnak. A 

hagyományos kiskereskedelmi és kulturális szolgáltatások iránti „belvárosi igény” 

megcsappan, s ez jelentős anyagi hátrányt okoz a belvárosi szolgáltatók számára. Ezeknek a 

szolgáltatásoknak az esetleges megszűnése jelentős belszerkezeti problémát okozhat a kiürülő 

épületek hasznosításával és értékesítésével kapcsolatban. A változásokat az érintett 

városrészek társadalmi, fizikai leromlásához, és a negatív irányú szegregációs folyamatok 

megindulásához vezetnek. 

 

Tematikus parkok 

A tematikus parkok a XX. és a XXI. században megjelent sajátos urbánus sejtek a városok 

szerkezetében. Míg az ipari parkok és a kereskedelmi övezetek funkcionálisan veszik körbe az 

egyes városrészeket, addig a tematikus parkok zárt, üzemeltett területet jelentenek, amelyen 

belül egy bizonyos funkció, vagy funkciócsoport dominál. E formációk előfutárai nagy 

bizonyossággal a vidámparkok, állatkertek, skanzenek voltak. A tematikus parkok nem 

mások, mint tematizált szórakoztató egységek a település textúrájába illeszkedve. Ezeknek 

több zöldmezős megnyilvánulása van. Ide sorolhatóak a tudományos, high-tech 

komplexumok, illetve az egyetemi kampuszok. 

 

Lakóparkok 

A lakóparkok a tematikus parkok egy csoportját képezik. Hazánkban főleg a főváros környéki 

hegyvidéken és az agglomerációk környéki, kedvező természetföldrajzi adottságokkal 

rendelkező kisvárosokban, és egyéb alvó településeken jelennek meg. Legtöbbször ideális 

környezetben létesülnek és speciális egészségügyi, rekreációs szolgáltatásokat nyújtó 

tematikus parkok is egyben. Ide tartoznak a luxus üdülő - és gyógykórházak szállodáikkal  is, 

ahol az egyébként máshol lakó jómódú nyugdíjas az év egy részét eltöltheti. Klasszikus példái 

az USA-ban, elsősorban Floridában és Arizonában találhatók, de a jelentősebb európai üdülő-

helyek környezetében is megtalálhatók. 

 

 Régi városrészek revitalizációja 

A tömeges lakásépítések megindulása hazánkban a 60-as, 70-es években elvonta a fejlesztési 

forrásokat a meglévő, régi városrészektől, amelyek ennek következtében jelentős fizikai és 

morális romlásnak indultak. A régi városrészek megújítása a nyugat-európai országokban már 

a 60-as években elkezdődött, ez elsősorban gyorsabb társadalmi-gazdasági fejlődéssel 

magyarázható, a szocialista országok az erőltetett iparosítás miatt nehezen tudtak csak 

megküzdeni a városokba áramló tömegekkel.  A felújítás, amit revitalizációnak  hívnak és 

hazánkban a rendszerváltozást követően indult el, nemcsak az épületállományra, hanem a 

közterületekre, közlekedéshálózatra, és az ellátásra terjedt ki. Ez a folyamat hazánkban csak 

az utóbbi 20 évben vett lendületet.  Ennek eredményeképpen felértékelődtek és új életre 

keltek korábban presztízsüket vesztett városrészek, mint például Budapesten a Ferencváros 

rehabilitációja, a Ráday utca belső szakasza, a Szent István bazilika előtti tér, a most induló 

„Corvin projekt” a Józsefvárosban, vagy egyre több vidéki város (pl. Pécs, Keszthely, Kőszeg 

stb.) főtere vagy/és főutcája. A rehabilitációs munkák másik célterületét az Európában már a 



 

 

60-as évek végétől, nálunk a rendszerváltás követően felhagyott ipari komplexumok adják. A 

legnagyobb összefüggő területen folyó rehabilitációs program a londoni Dockland volt, amit 

számos hasonló helyzetben lévő kikötőnegyed megújítása követett Európában. A 

németországi Ruhr-vidéken a klasszikus ipartelepek egy részét kultúrparkká alakították át 

(Meggyesi, 2006). 

Nálunk a „barnamezős” rehabilitáció rendkívül lassan halad. Ennek keretében újult meg az 

egykori GANZ Villamossági Művek, helyén a Millenáris Parkkal, a MOM területén az új 

többfunkciós iroda- és lakóházak, vagy a volt óbudai Gázgyár területén a Graphisoft 

információs Park. Ide kapcsolódó, jellegzetesen rendszerváltás utáni aktuális városfejlesztési 

feladat hazánkban a felhagyott korábbi szovjet laktanyák újrahasznosítása. 

 

4.8.2. A falvak fejlesztési problémájának néhány aspektusa 

 

A falvak fejlesztés politikájának a bemutatásakor az alulról szerveződő, a helyi társadalom 

által nyújtotta lehetőségekre helyezzük a hangsúlyt. Azokat tényezőket emeljük ki, melyek 

nélkülözhetetlennek egy falu fejlődéséhez és sikerességéhez. A fejezet Ludescher Gabriella 

doktori disszertációjában (2009) megfogalmazott meglátásain alapulnak. 

Bódi Ferenc és Bőhm Antal (2000) írásukban a következő helyi társadalmi sikertípusokat 

különíti el: 

 

1. „Felvilágosult abszolutista”: amely esetében a helyi elit olyan környezetet alakít ki a saját 

vállalkozása számára, mely a település lakosságának több közjót tud megteremteni. Erős helyi 

elit léténél, mivel ez csak egy szűk rétegere korlátozódik, azt feltételezhetjük, hogy a helyi 

közéletet passzív. Ez a típus elsősorban az államszocialista rendszerből rekrutálódott, és 

azokon a területeken fordul elő, amelyek természeti kincsekben, nyersanyagokban gazdagok. 

2. „Miénk itt a tér!”, vagy „sündisznóállásban védekező”: az a típus, amely nem von be külső 

és belső energiaforrásokat.  Ez a típus elsősorban az erős ruralitást mutató térségekben, az 

apró falvakban fordul elő. Tipikus példája, amikor egy rokoni szálakkal teljesen átszőtt 

hatalmi berendezkedésű a település, erős nepotizmussal tarkítva. Jellemzően egy család 

telepszik rá, és klán jelleggel éli fel annak erőforrásait, a központi és a helyi bevételeket 

egyaránt. 

3. „Rablólovag”, komprádor elit: amikor a helyi vállalkozói elit idegen társadalmi-gazdasági 

szereplőket igyekszik a település fejlesztésébe bevonni, ez elsősorban a szuburbanizációkban 

található falvaknál igaz, illetve a speciális helyi vagy helyzeti energiával rendelkező 

falvaknál. Ezekben az esetekben a helyi lehetőségeket fel nem ismerő helyi gazdasági 

szereplők rövidlátásának lehetünk a tanúi. 

4. „Demokratikus, profi”: a demokratikus elit a belső kohézióra törekszik, konszenzuselven 

igyekszik közösséget teremteni, döntései közben ezt a célt szolgálja Ez elsősorban azon 

településeknél jellemző, ahol erős, magas kvalifikációval rendelkező társadalmi rétegek 

irányítanak.  

 

A siker eléréséhez Bódi−Bőhm-Ludescher három feltételt nevez meg. Az első az integrátor 

polgármester, aki társadalmi integrációt képes multiplikálni, s akit újító személyiségéről lehet 

megismerni. Erős integrátor szereppel bírnak. Rendkívül fontos a település sikerességéhez, 

hogy létrejöjjön a helyi nagykoalíció, amely képes közös nevezőre hozni a helyi érdekeket. 

Egy település boldogulását gyakran öt-hat ember egymáshoz való viszonya, illetve a 

„külvilággal” való kapcsolataik határozák meg. Legvégül a kiterjedt térségi kapcsolatokat kell 

megemlíteni az eredményesség eredőjeként, amelyek közül  a Budapesttel és a központi 

településekkel való kapcsolatok a meghatározóak. 



 

 

 
 

4. 1. ábra: Sikeres falu kialakulásához szükséges helyi társadalmi feltételek 
Forrás: Ludescher, G. 2009 

 

 

 „A sikeres települések tipológiáját a legitimáció forrásából és belső koalíciók formációjából, 

a helyi hatalom legitimitásának tartósságából és a helyi döntések racionalitásának mértékéből 

állíthatjuk fel. Empirikus vizsgálatai után a szerzőpáros a következő típusokat határozta meg. 

Elsőként léteznek megcsinált települések, ezen belül: vállalatként irányított, felkapaszkodó, 

külső kapcsolatokra nyitott települések, illetve felülről kiemeltek. Második típusként a 

kívülről jött ötlet alapján működő települést nevezi meg. Harmadikként a közösségépítők 

típusát. Végül utolsónak típusnak a „csak elrontani lehet” elvén működő települést említi.” 

(Ludescher, 2009: 158) A falvak sikerességében nagy szerepet játszi a vállalkozói 

hajlandóság is. Itt meg kell említenünk, hogy nem csak a fővállalkozók, hanem a mellékállású 

vállalkozások léte, tevékenysége is fontos! 

 

 

 



 

 

 
4. 2. ábra: A helyi társadalom szerveződési szintjei 

Forrás: Ludescher, 2006, Böhm, 2002: 118  

 

 

4.8.3. A szórvány települések fejlesztésének sajátosságai 

 

A szórvány települések fejlesztési sajátosságainál a tanya mint magyar „hungaricum” 

település formáét mutatjuk be. Csatári Bálint 2006-ban írt egyik tanulmányában így ír a 

tanyáról: „A tanya méltán szimbóluma:  

- a nagy értékű, – s jelentős területeken védelem alatt álló – természet és az itt élő 

társadalom különös, évszázadokig fenntartható fejlődést biztosító, szerves kapcsolatának,  
- számos mezőgazdálkodási „hungaricum”-nak,   
- az Alföldnek, mint különös sztyepp-tájnak, amelynek megőrzendő építészeti, 

kulturális és mentális értékei vannak,   
- s fontos fejlesztési-felzárkóztatási célterülete lehet az integrált, fenntartható 

vidékfejlesztésnek, az ökoszociális mezőgazdaságnak és a pusztai-tanyai turizmusnak.” 

(Csatári, 2006: 2) 
 

A tanyának, mint tradicionális települési formának az állapota jelenleg kritikus. Az 

épületállomány több, mint 50%-a 1950 előtt épült. Az 54 ezer regisztrált tanyaszerű épület 

közel 20 %-a lakatlan. A szintén külterületen regisztrált gazdaságok és egyéb mezőgazdasági 

létesítmények életképessége rendkívül csekély. Az általános elöregedést tetézi, hogy a 

városból tanyára kiköltöző lakosságjelentős többsége szociális problémák, valamint a 

társadalmi-gazdasági kirekesztődés következtében kényszerül a kiköltözésre. Ugyanakkor 

működnek színvonalas életképes tanyák is, ezek elsősorban versenyképes farm-gazdaságok, 

biotermékeket előállító gazdaságok, vendégfogadók-csárdák, valamint úgynevezett „hobby 

tanyák” (Csatári, 2006) A 4. 3. ábrán látható négy fő tanyai funkció közül a „B” és a „C” 



 

 

együttes fejlesztése, illetve támogatása biztosíthatná e ritka településforma továbbélését 

hazánkban. 

 
 

4. 3. ábra: A tanya szerepe a tájban 

Forrás: Csatári, 2006 
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5. Az önkormányzatok változó feladatrendszere 

 

 

5.1. A feladatrendszer szabályozásának törvényi változásai 

 

A változások célja egy olyan modern, költségtakarékos, feladatcentrikus rendszer kiépítése 

volt, amely lehetőséget ad a demokratikus, hatékony működésre, és emellett nem sérti az 

állampolgárok önkormányzáshoz való kollektív jogait. Ugyanakkor szigorúbb keretek közé 

szorítja az önkormányzati önállóságot. 

„Kiemelt cél az önkormányzati feladatok jelenleginél pontosabb, egyértelműbb, 

differenciáltabb meghatározása, valamint az állami és önkormányzati (jellemzően jegyzői 

feladat- és hatáskörök) átrendezésével az államigazgatási feladatok közcélú 

fenntarthatóságának biztosítása. A közigazgatás szolgáltatási színvonalának emelése 

érdekében szükség van a térségi összefogás kiteljesítésére, a választópolgárok érdekeinek és 

igényeinek megfelelő – akár kötelezően előírt - társulási rendszer kialakítására” 

(http://www.kormany.hu/download/2/08/30000/%C3%B6tv%20koncepci%C3%B3%20munka

anyag.pdf 14. p. ).  

Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják a törvényalkotó véleménye szerint, hogy az állami 

szervek szerepvállalása a szükségesnél kisebb mértékű volt a közfeladatok végrehajtásában. A 

települési önkormányzatok gyakran elláttak olyan feladatokat is, melyekben kevés volt a helyi 

érdekeltségű és kötődésű elem. Ezért több ágazati területen nem érvényesült egy országosan 

egységes koncepció, feladatellátás (pl. szakképzés). Ez több esetben elfogadhatatlan ellátási 

különbségeket okozott. Ezért az átalakítás az állami szerveknek a közfeladatok ellátásában 

való nagyobb szerepét szolgálja. 

A feladatrendszert a települési önkormányzatok teljesítőképességéhez igazodva, 

differenciált módon kell újratelepíteni. Léteznek olyan alapszolgáltatások, amelyeket a 

legkisebb településen is kötelező biztosítani. Az ágazati követelmények meghatározásával 

kell meghatározni pontosan azokat a feltételeket, amelyek esetén a nagyobb volumenű 

szakfeladatok teljesíthetők. Ebben a differenciált feladatellátásban fognak jelentős részt 

vállalni a járási központok, illetve a gazdaságilag erős megyei jogú városok (pl. középiskolák, 

kollégiumok, szakosított szociális intézmények, hajléktalan ellátás). 

(http://www.kormany.hu/download/2/08/30000/%C3%B6tv%20koncepci%C3%B3%20munka

anyag.pdf ). 

 

5.2. Közigazgatási feladatok 

 

A megyei jogú városok rendelkeznek a Főváros után legnagyobb saját adóbevétellel és 

gazdasági erővel. Ez a 23 település az ország lakosságának 1/5-ét adják, ők jelentik az egyes 

térségek oktatási, társadalmi, kulturális és sportközpontjait. A megyeszékhelyek adják a 

megyei kormányhivatalok székhelyeit is, amelyek kihelyezett hivatallal rendelkeznek a járási 

székhelyeken is. A városok döntési kompetenciájában került az egészségügyi és szociális 

feladatokat ellátó intézmények fenntartása, valamint a jelenleg meglévő feladataik nagy részét 

is megtartották. A megyei jogú városok feladatai alapvetően nem változnak, sőt a térségi 

http://www.kormany.hu/download/2/08/30000/ötv%20koncepció%20munkaanyag.pdf
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adminisztratív szerepük egyes esetekben erősödött. Az újonnan kialakított járási központok 

térségi központi szerepet töltenek be. Ők fogják ellátni mindazokat a feladatokat, melyeket 

nem célszerű megyei vagy felesleges települési szinten elvégezni. Ezek lesznek a járási 

kormányhivatalok székhelyei is. Ezeken a településeken működnek a „körzetközponti” 

oktatási, egészségügyi ellátó intézmények, az önkormányzatokhoz kapcsolódó közfeladatokat 

ellátó szervek (pl. rendőrség, okmányiroda, tűzoltóság, építésügyi hatóság, gyámhatóság).  

(http://www.kormany.hu/download/2/08/30000/%C3%B6tv%20koncepci%C3%B3%20munka

anyag.pdf ) 

A megyei önkormányzat törvényi meghatározása a következő:  

27. § (1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak 

szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat 

lát el. A megyei önkormányzat képviselő-testülete a közgyűlés. 

(2) A megyei közgyűlés elnökét a közgyűlés az Alaptörvény 33. cikk (2) bekezdése alapján 

titkos szavazással választja a megbízatásának időtartamára. 

(3) A megyei közgyűlés elnöke – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt, a 

jegyző javaslatára az aljegyzőt. 

(4) A megyei önkormányzatra a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseket az (1)–

(3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

A fentiekből jól látszik, hogy a megye csak területfejlesztési, vidékfejlesztési feladatokat lát 

el, amelyek még pontosan nem tisztázódtak. A megyei önkormányzat igazgatási feladatokkal 

nem rendelkezik a megye települései felett. Ezeket a megyei kormányhivatalok, illetve ezek 

járási kirendeltségei fogják majd elvégezni (2011. évi CLXXXIX. törvény). 

 

5.3. Oktatás, egészségügy, kulturális és szociális feladatok 

 

Az oktatással kapcsolatban jelentős változások mentek végbe hazánkban az önkormányzati 

feladatok vonatkozásában. A kormány a közoktatás színvonalának egyenetlenségét az 

önkormányzati felügyelet elégtelenségében látta. Így köznevelést állami közszolgálati 

feladattá tette, ahogy a 2011. évi CXC. törvény is rendelkezik róla: 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (továbbiakban: Nkt.) az Országgyűlés 

2011. december 19-ei ülésnapján fogadta el. A jogszabály egyértelműen rögzíti, hogy 

köznevelés a magyar állam közszolgálati feladata: az ingyenes és kötelező alapfokú oktatás, a 

középfokú oktatás az érettségi megszerzéséig, valamint az első szakképesítésre történő 

felkészítés.” 

Az intézmények fenntartása a pedagógusok bérének a finanszírozása az állam kezébe 

került. Az épületek azonban továbbra is az önkormányzatok tulajdonát képezik. Ezek közül 

csak a nemzetiségi önkormányzatok, illetve az egyházi jogi személyek képeznek kivételt. Az 

oktatási feladatok ellátását felügyelő intézet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 

Ennek a felügyeleti szervei a megyeszékhelyen működő megyeközponti tankerület, valamint 

az ez alatti szinten található járási tankerület. 

Jelentős változáson mentek keresztül a szociális ellátás szabályozásával kapcsolatos 

rendelkezések is. Elkerültek a jegyző hatásköréből az egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek, 
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az egyes szociális igazgatási ügyek, családtámogatási ügyek. Egyedül a gyermekvédelmi 

támogatások elosztásáról döntenek a továbbiakban is települési szinten. 

Emellett a törvénynek megfelelően az egészségügyi szolgáltatások megszervezése 

(védőnő, orvos stb.) is a feladatai közé tartozik. Kulturális vonalon köteles segíteni a területén 

működő kulturális és nemzetiségi intézményeket. 

A települési infrastruktúra napjainkban rendkívül széleskörű. Az infrastruktúra alatt azon 

műszaki, társadalmi és gazdasági tényezők összességét értjük, amelyek szükségesek a 

termeléshez, illetve a lakosság minőségi életkörülményeinek a biztosításához. Ezek közé 

soroljuk a következőket: 

– oktatás, 

– szociális ellátás, 

– egészségügyi szolgáltatások (védőnő, orvos, fogorvos), 

– ivóvízellátás, 

– gázellátás, 

– távhőszolgáltatás, 

– közüzemi szennyvízelvezetés, 

– szennyvíztisztítás, 

– hulladékszállítás, 

– közút- és vasúthálózat, 

– villamosenergiahálózat (magasfeszültség), 

– internet hozzáférés. 

Ezek azok, amelyek a lakosság komfortérzetét biztosítják. Ezek közül a többi fejezetben nem 

szereplő ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel és –tisztítással foglkozunk néhány gondolat 

erejéig. Hazánk valamennyi települése már becsatlakozott az ivóvíz hálózatba, a lakosság 

vezetékes vízfelhasználása 95%-os, tehát rendkívül magas. Ezzel szemben viszont csak a 

települések 45%-a részesedik a szennyvíz elvezetésében. A szennyvíz elvezetése a legtöbb 

esetben regionális elvezető rendszerekben történik. Egyes esetekben főleg a kisebb falvaknál 

gyakori a biológiai mikrotisztítók léte. 

A hulladékszállítás és -kezelés jelentős társadalmi problémákat okoz. Jelenleg 

hazánkban a lakások 92%-a vesz részt a szervezett hulladékgyűjtésbe, a szelektíven gyűjtött 

hulladék aránya sajnálatos módon csak a 8 %- ot éri el. A települési hulladéklerakók száma 

folyamatos csökkenést mutat, jelenleg csak kevesebb, mint 70 db működik az uniós 

irányelvek betartása miatt. 

 

 

5.4. Infrastruktúra- és közlekedésfejlesztés 
 

Az települési infrastruktúra fejlesztése, és működtetése, így a közlekedésé is, a közüzemek 

kategóriájába tartozik. A településüzemeltetés kérdésköréhez tartoznak a közüzemi 

szolgáltatások és a kommunális szolgáltatások. Ezek többségét hálózatos, a vidéki 

térségekben több településre kiterjedő rendszerrel kezeljük. 

A következők tartoznak ide: 

– közvilágítás, 



 

 

– közműves ivóvízellátás, 

– szennyvízcsatorna-rendszer, 

– vezetékes gázellátás, 

– távhő- és vezetékes melegvíz-szolgáltatás, 

– települési közutak, 

– térségi jelentőségű utak. 

(László és Pap, 2007) 

A tágabb értelembe vett közszolgáltatások közé tartoznak a kommunális jellegű 

közszolgáltatások, illetve ezek létesítése, szervezése, működtetése. Ide tartoznak: 

– köztemetők, 

– települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtése, 

– hulladéklerakása és elhelyezése, 

– szennyvíztisztítás, 

– közterületek tisztántartása, 

– közparkok és helyi zöldterületek, 

– kéményseprés és tüzeléstechnika, 

– tömegközlekedés megszervezése. (László és Pap, 2007) 

A közüzemi infrastruktúra fejlesztését és fenntartását több dolog is jelentősen befolyásolja. 

Ezek közül az egyik problematikus pont, hogy a kapacitás kihasználás periodikus, 

szezonszerű és általában nem éri el a 100%-ot, emellett készenléti feladatokat is el kell látni. 

Jelentősen meghatározzák a műszaki-technikai és földrajzi viszonyok is. Ezek az ár-

kivitelezés, fenntartás kapcsolatban erős korrelációt mutatnak. Az ár- és díjbevételek 

megszabása helyi konfliktust okozhat az önkormányzatok mint működtető és a lakosság 

között. A szolgáltató és az önkormányzat között is jelentős konfliktust generálhat, hogy ki 

fogja a finanszírozni az esetleges időszakosan megjelenő kihasználatlan kapacitásokat, az 

ebből keletkező beruházási és működési költségeket. Meg kell jegyeznünk, hogy a 

közszolgáltatások biztosításához szükséges vagyon rendkívül fejlesztés-, és beruházás 

igényes, jelentős karbantartási költségekkel (László és Pap, 2007). 

 

5.5. Energiapolitika és zöldterület-gazdálkodás 

 

Az energiapolitika és zöldterület-gazdálkodás témakörében elsősorban a vidéki települések a 

kisvárosok és a falvak fejlesztési sajátosságaira szeretnénk rámutatni kiemelve azt, hogy a 

települési energiapolitikának, energiastratégiának milyen követelményrendszernek kellene a 

klasszikus körülmények között megfelelnie. Ezek az elvárások a legtöbb esetben nem 

teljesíthetők másképp, csak társulásba tömörülve. A települési energiagazdálkodás legfőbb 

aspektusait a gáz-, villany- és távhőszolgáltatás adják,  illetve a megújuló energiaforrások 

bekapcsolásának a lehetősége.  

2010-ban hazánkban 2877 településen volt bekapcsolva a vezetékes földgázszolgáltatásba, ez 

közel 92%-os ellátottságot jelent. A 3 millió 396 ezer háztartási fogyasztó több mint 85%-a 

fűtési célra is fogyasztott. Magyarországon az épületek fűtése mintegy 2/3 arányban gázzal 

történik. Az ellátatlan települések a legtöbbje Baranya, Somogy, Tolna és Borsod-Abaúj-



 

 

Zemplén megyében található. A villamosenergia-szolgáltatás áttekintésénél megállapítható, 

hogy hazánk valamennyi települése bevan kapcsolva a közüzemű villamosenergia-hálózatba. 

A távhőszolgáltatás kiépítése elsősorban a megyeszékhelyeken és az egykori szocialista 

iparvárosainkban jellemző, mindössze 96 településen (Ksh, 2011). 

A települési energiapolitikát- és gazdálkodást meghatározó tényezők: 

- település méret és lakosságszáma, 

- földrajzi sajátosságok (domborzat, megújuló energiaforrások kinyerési lehetősége), 

- az ötvenezer főnél nagyobb települések közelsége (közös hálózat működtetésének 

lehetősége). 

Az önkormányzatok energiagazdálkodással kapcsolatos feladatai: 

- az energiaellátás biztonságának megőrzése, növelése, 

- megújuló energiaforrások arányának növelése, 

- közösségi tájékoztatás az esetleges tervekről, változásokról (szolgáltatóváltás), 

- környezetbarát rendszerek működtetése, 

- energiatakarékosságra való törekvés, 

- alternatív tüzelési rendszerek alkalmazásának a növelése, 

- a közvilágítás energiarendszereinek korszerűsítése, 

- a közületi épületekben a hőveszteséget csökkentő beruházások eszközlése. 

A rendszerek korszerűsítésénél jelentős energia-megtakarítást lehet elérni az országszerte 

rendelkezésre álló megújuló energiaforrások felhasználásával: 

-  a napenergia hasznosítása a passzív építészetben, 

- a biomassza-hasznosítás energetikai célokra, 

- geotermális energia hasznosítása, 

- esetenként a folyóvízi energia hasznosítása. 

A települési zöldterület-gazdálkodás két fontos szempontot kell, hogy szolgáljon. Az első a 

rekreációs cél, második az önkormányzatok tulajdonában lévő területek hasznosítása. Az 

esetlegesen parlagon lévők bérbe adása. A lakosság számára, valamint a települési kép 

kialakítása szempontjából lényeges, hogy a település zöldterületekben gazdag textúrával 

rendelkezzen. 

 

5.6. Ingatlan- és lakáspolitika 

 

Az önkormányzatok ingatlan- és lakáspolitikája csak korlátozott eszközökkel rendelkezik, ez 

főleg a kistelepüléseken tapasztalható. Az ingatlan és lakáspolitikának a legfőbb célja kell 

legyen a helyi népszaporulat, fiatal nemzedék telekhez, illetve lakáshoz juttatása. Ezt 

különböző építési, vásárlási és bérleti kedvezményekkel érheti el. Más megközelítésből pedig 

lényeges, hogy új lakókat vonzzon a településre, ez különösen az elvándorlást és az 

elnéptelenedés megállítását szolgálja.  

Az aprófalvak a kizárólagos ingatlan- és lakáspolitikai módszerekkel tehetetlenek e probléma 

megoldására. Ezekben az estekben a lakáspolitikát és az ingatlanpolitikát marketing 

módszerekkel kellene vegyíteni. Ennek egyik legfőbb eszköze, hogy az adott falu ismertté 

váljon a szélesebb, távolabbról érkező társadalmi csoportok előtt is. A nagyobb településeken, 



 

 

kisvárosokban, ahol bérlakások állnak rendelkezésre sokkal kedvezőbb módon lehet a helyben 

maradást, illetve a bevándorlást elősegíteni. 

 

5.7. Helyi fejlesztéspolitikát érintő egyéb sajátosságok 

 

A helyi fejlesztéspolitikai sajátosságoknál a testvértelepülési kapcsolatokban rejtőző 

lehetőségre szeretnék kitérni. Ezek általában akkor hordoznak magukban lehetőségeket, ha 

valamely nyugat-európai településsel vagy nemzetiségi alapon jönnek létre. 

A nemzetközi kapcsolatok ápolása XX. század elejéig kizárólagosan az állami politika 

feladata volt. Az információs forradalom, a közlekedési infrastruktúra korszerűsödése a 

kapcsolatrendszerek ugrásszerű átalakulásához vezetett. A második világháborút követően 

Európa-szerte megfogalmazódott egy hasonló kataklizma elkerülésének a gondolata. A nem a 

KGST-tagállamok polgármesterei egymás jobb megismerését tűzték ki célul, melyhez az 

egyébként természetes folyamatként lejátszódó településközi együttműködések létrejöttét 

„használták” eszközként.  

A Trianon utáni Kárpát-medencében azonban e folyamatok még nem éreztették hatásukat. 

Megvalósulásuk a második világháború után is csak korlátozott mértékben volt érezhető a 

„keleti-blokk” országaiban, így hazánkban is. Az államszocialista berendezkedés korlátozta az 

ez irányú törekvéseket, így az első formális kapcsolatok csak a hatvanas években kezdtek 

kialakulni. Ezek csak kevés esetben tartalmaztak tényleges, konkrét együttműködéseket.  

A rendszerváltás eredményeként e területen is jelentős változások mentek végbe. Az európai 

helyzet átalakulása következtében az egyes államok és regionális integrációk külpolitikáját és 

mozgásterét egyre nagyobb mértékben a nem hagyományos értelemben vett államközi 

kapcsolatok és eszközök határozzák meg. A nemzeti és integrációs érdekek külpolitikai 

érvényesítésében és képviseletében növekvő befolyásra tesznek szert a nem állami, a nem 

kormányzati, társadalmi szereplők, az önkormányzatok, az egyéb civil szervezetek és 

mozgalmak (Szilágyi, 2009).  

A nemzetközi kapcsolatok tekintetében az állami szint ennek ellenére nem vesztett 

jelentőségéből, de vele egyre inkább párhuzamosan felértékelődtek a közigazgatás 

hierarchiájának alacsonyabb szintjein álló elemek, a települések, különösen a városok. A 

kialakult új helyzetben jelent meg a kooperáció új dimenziójaként a testvérvárosi kapcsolatok 

rendszere, mely a települési-önkormányzati kooperációk egyik gyorsan fejlődő iránya lett. Így 

a magyar városhálózatnak már nincs olyan eleme, amely ne rendelkezne legalább egy 

testvérvárossal. 

A legerősebb motiváció a partnerség kialakításában az együttműködések vélt stratégiai 

jelentősége. A külkapcsolatok a rendszerváltozás után egyre nagyobb jelentőséggel bírtak a 

város-versengés színterén, a sikeres magyar város kiterjedt külkapcsolati hálóval rendelkezik 

(Enyedi, 1997). 

Azon túl, hogy a kooperációból fakadó sokrétű előnyök átfogják az információ áramlásán át a 

gazdasági előnyökön keresztül a kulturális együttműködés magasabb szintjeit, a határokon 

átnyúló településközi kapcsolatok az állami szintű külpolitika alapjául is szolgálnak. 

 



 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

Vázolja fel a magyar önkormányzati rendszer törvényi kereteinek főbb változásait! 

Az önkormányzatok mely faladatai kerültek a járási hivatalokhoz? 

Milyen korlátai vannak az önkormányzati ingatlanpolitikának? 

Az alapszintű oktatás milyen esetekben nem állami kompetencia? 

A megújuló energiaforrások felhasználását milyen tényezők befolyásolják a települési 

szinten? 

A testvér települési kapcsolatok milyen tendenciát mutattak az elmúlt két évtizedben? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 

A járási rendszer milyen módon befolyásolja az önkormányzatok államigazgatási feladatainak 

az összetételét? 

A testvér települési kapcsolatok milyen aspektusokkal rendelkeznek és milyen lehetőségeket 

hordoznak magukban? 
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6. Eurorégiók és a határon átnyúló kapcsolatok szerepe a 
településfejlesztésben 

 

A jelenlegi kárpát–medencei határok vonatkozásában Cséfalvay Zoltán gondolataira építve – 

„a határ függetlenül attól, hogy a térképen jelölik e vagy sem, minden esetben elválaszt vagy 

lehatárol valamilyen társadalmi-kulturális miliővel rendelkező területet”. (Cséfalvay Z. 1994. 

p. 18.) Úgy gondolom, hogy a kárpát-medencei határok rövid történelmi múltjuk miatt pont 

egy társadalmi-kulturális miliővel rendelkező területet szabdaltak darabokra.  

Példának okáért a Drávamentét (Podravina), mint Magyarország déli határszakaszát 

megvizsgálva is igazolható ez a tény, hiszen mindkét oldalon ugyanazt a „káj” vagy „što”, 

illetve magyar nyelvjárást beszélik, hasonlók a hiedelmeik, ugyanazok a szokásaik, 

viselkedési szabályaik, közösek a hőseik, és együtt élték meg a történelem ezeregy 

megpróbáltatását. „A határmenti térségek közös történelmük, kultúrájuk, hagyományaik, 

településszerkezetük és lakosságuk összetétele révén sajátos átmenetet jelenthetnek a két 

ország között” (Süli-Zakar I. 2003 p. 239.). Hazánk határai a szocializmus után megszűntek 

elválasztó térelemek lenni, a jelen időszakban, mint összekapcsoló térelemek (kontaktus zóna) 

vagy mint szűrőzóna (filter) működnek az aktualitás igényétől függően. A déli államhatár-

szakaszon a délszláv polgárháború során a nemzetközi illegális fegyverkereskedelem 

felélénkülésével a szűrő szerep dominált, majd a szlovén és a horvát függetlenség létrejöttével 

az összekapcsoló térelem (kontaktuszóna) nyert aktualitást. E térelem már bizonyította 

alkalmazhatóságát Nyugat-Európában a regionalizmus formájában, amely az EGK majd EU 

egyik legfontosabb gazdasági fejlődést dinamizáló tényezője volt 

 

A régió, régiók Európája, eurégió, regionalizmus egyre gyakrabban használatos kifejezések a 

mindennapokban. A régió a hagyományos történetírói felfogás számára definiált határú 

államok jogi, politikai együttese. A modern társadalomtudós számára gazdasági, 

kereskedelmi, közlekedési, éghajlati, kulturális összefüggések térben és időben határolt 

jelenség-együttese. A közgazdász számára a nemzeti határokon átnyúló, gazdasági trendek 

szabta egység. Az ipari politikus vagy geopolitikus számára katonai terep, politikai erők 

feszülésének helyszíne. Az ott élő lakosság számára viszont társadalmi-kulturális 

kapcsolathálók, ismeretségi és rokonsági viszonyok, a mindennapi élet szerves közege. 

 A régió fogalmához kapcsolódó regionalizmus célja, hogy az egyén és a közösség, az 

egyén és adott közigazgatási egység között mind szervesebb viszony alakuljon ki. A 

regionalizmus két formáját különbözteti meg a határon átnyúló kapcsolatok szempontjából: 

1. Regionális együttműködés: meglévő területi-igazgatási egységek közötti nemzetközi 

együttműködés. Ez a mai államok területénél nagyobb területi egységeken az állami 

adminisztrációt jelenti (például visegrádi négyek, Baltikum, Skandinávia). 

2. Mai államok egymással szomszédos peremterületeinek mind szorosabb együttműködése 

(például eurégiók). 

 Az Európai Unióban a regionalizmus mindkét fent megnevezett formáját 

megtalálhatjuk. Az eurégió a határon átnyúló együttműködésnek egy formája. Az Európai 

Határrégiók Szövetsége (Association of European Border Regions - ABRD) Gyakorlati 

Kézikönyvének Függelékében a következőképp határozzák meg az eurégió fogalmát: 

„Határon átnyúló együttműködést szolgáló struktúra, mely a helyi és regionális szintek, illetve 

megfelelő esetben a szociális és gazdasági partnerek képviselőiből áll. Tipikus szervezeti 

felépítése: 

– választott politikai tanács – legfelső szint 

– felügyelő testület 

– tematikus munkacsoportok 



 

 

– határmenti titkárság.” 

A Gyakorlati Kézikönyv szerint a határon átnyúló együttműködésnek több lábon kell állnia: 

– munkaterület behatárolása a közös érdekeknek megfelelően, 

– együttműködés az élet minden területén (üzlet, munka, kultúra, lakásépítés stb.), 

– szociál-kulturális együttműködés a gazdaság-infrastrukturális együttműködéssel 

azonos szinten, 

– a képviselő partnereknek naponta kell érintkezni, 

– a közigazgatás minden szintjére ki kell terjednie a hatásköri viták elkerülése végett 

(probléma merülhet fel, ha a határ két oldalán más-más szintű, esetleg egymásnak nem 

megfeleltethető közigazgatási struktúrák működnek), 

– határon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos tanácsadás, támogatás, koordinálás, 

különösen az alábbi területeken:  

- gazdasági fejlesztés - turizmus és pihenés 

- szállítás és közlekedés - agrárfejlesztés 

- területrendezés - innováció és technológiai transzfer 

- környezet- és természetvédelem - oktatás és művelődés 

- kultúra, sport - szociális együttműködés 

- egészségügy - mentésügy és katasztrófavédelem 

- energia - kommunikáció 

- hulladékgazdálkodás - közbiztonság 

 

A határon átnyúló együttműködésnek az AEBR által megfogalmazott alapelvei: partnerség, 

szubszidiaritás és a határon átnyúló együttműködés fejlesztésére vonatkozó elképzelés vagy 

stratégia felállítása. A partnerség vonatkozik mind a vertikális (EU, országos, regionális és 

helyi szintek kapcsolatai), mind a horizontális (határ két oldalán élő partnerek egyenrangú 

együttműködése) szintjére.  

Az eurégió összefoglalva tehát egy behatárolt földrajzi területet jelöl, amely két vagy több 

olyan ország adott területét foglalja magában, amelyek megállapodtak abban, hogy 

összehangolják tevékenységeiket a határ menti térségek eredményesebb fejlesztése érdekében. 

Az eurégiók – elvileg – a legmagasabb szintű együttműködési struktúrák, a legfejlettebb és 

legszélesebb hatáskörű, illetve a legtöbb funkcióval rendelkező szervezetek. 

 

 

6.1. A határon átnyúló együttműködések jogi szabályozásának fejlődése 

 

 

Nyugat-Európában az eurorégiók létrehozásához szükséges feltételeket az 1968-as Vámunió 

alapozta meg. A tagállamok között elmélyülő kapcsolatok rendszere lehetővé tette a határon 

átnyúló interregionális kapcsolatok kialakítását. A folyamatos fejlődés eredményeképpen 

elengedhetetlenné vált a horizontális és vertikális átfogó szabályozás kialakítása. Ez egy több 

évtizedes folyamat, amely még mindig tart. A Regionális Tervezésért Felelős Miniszterek 

Európai Konferenciája (CEMAT) már az 1970-es években jelezte a határ menti régiók 

fejlesztésének fontosságát. 1974-ben a Miniszterek Tanácsa határozatott fogadott el a határ 

menti helyi közösségek közötti együttműködésről. Ebben a határozatban számos ajánlást 

fogalmaztak meg a tagállamok számára. A dokumentum rögzíti, hogy a helyi szervek számára 

nyújtott jogi eszköz jelentős előfeltétele a hosszú távú együttműködés megteremtésének. Az 

Európa Tanács a Madridban 1980. május 21-én kelt Területi Önkormányzatok és 

Közigazgatási Szervek Határ menti Együttműködéséről szóló Keret Egyezménye szabályozta 

először és teremtette meg az európai régiók határon átnyúló együttműködésének jogi alapjait. 



 

 

A szabályozás 1981-től lépett hatályba, jelenleg 34 állam a részese. Magyarországon az 

egyezményt az 1997. évi XXIV. törvény hirdette ki, hatályos 1997 április 25-től. A 

Keretegyezmény hangsúlyozta az állami szuverenitás elsődlegességét és támogatta, hogy az 

államok megfelelő hatáskört és jogi környezetet biztosítsanak a területi és helyi 

önkormányzatoknak és közigazgatási szerveknek a határon átnyúló programok 

megvalósításához. A Madridi egyezmény az államok belső jogi szabályozását nem érinti. 

Szükségesnek tartja, hogy az állam nyújtson megfelelő hatásköröket a helyi szint számára a 

határ menti együttműködések kialakításához és működtetéséhez. Az állam az egyes 

hatáskörök átadásával eleve meghatározza az együttműködés formáját, jellegét és terjedelmét. 

A szerződés eredményeképpen helyi szinten egy önállósodási folyamat indult meg. 

A szerződésben foglaltak alapján a minta-megállapodásokat két fő kategóriába lehet sorolni. 

Az első kategóriába az államok közötti megállapodások tartoznak, amelyek annak érdekében 

kerültek megfogalmazásra, hogy meghatározzák a formákat, korlátokat, amelyeket az államok 

a területi igazgatási szervek együttműködésére nézve kívánnak alkalmazni. A második 

kategóriába a helyi önkormányzatok közötti együttműködésre vonatkozó keret-

megállapodások tartoznak (pl: keret-megállapodás a helyi önkormányzatok közötti határ 

menti együttműködési szervezetek létrehozásáról). A konvencióban megfogalmazott 

ajánlások kétségtelenül kezdeti lépések voltak és csak alternatív jogi eszközként szolgáltak. A 

konvencióban megfogalmazott határ menti együttműködés intézményesítésére tett jogi 

ajánlások kétségtelenül csak a kezdeti lépések voltak és a részes államok számára is csak 

alternatív jogi eszközként szolgáltak. A sokat emelgetett határ menti konvenció legnagyobb 

értelme, hogy kiemelte a határ menti területi önkormányzatok és közigazgatási szervezetek 

együttműködésének a fontosságát azokon a területeken (városfejlesztés, környezetvédelem, 

infrastruktúra, lakossági szolgáltatások), mely feladatok ellátására korábban csak a nemzeti 

határokon belül, a nemzeti jog által szabályozott területen került sor. A keretegyezmény arra 

ösztönözte az államokat, hogy megoldják azon problémákat, amelyek akadályozzák a határ 

menti együttműködés zökkenőmentességét. Különösen a konvenció 4. cikkelye hozott 

változást ezen a téren. 

A helyi szerveztetek hatáskörszerzési törekvéseit igazolták a Madridi konvencióhoz 

kapcsolódó kiegészítő jegyzőkönyvek: „Aditional Protokol” 1995-ben, az „Additional 

Protokol” pedig 1998-ban. Ezek olyan jogi kereteket jelöltek ki, amelyek megteremtették a 

megfelelő jogi környezetet az együttműködéshez. Magyarország a jegyzőkönyveket nem írta 

alá, ennek ellenére mégis jelentős szerepük van az együttműködésben. A jelenlegi határ menti 

együttműködéseket körülvevő bizonytalan jogi környezetet felszámolandó hazánknak is alá 

kellene írni a jegyzőkönyveket.  Szlovénia, Szlovákia, Ausztria és Ukrajna már ratifikálta 

azokat. 

A határon átnyúló szervezetek és a releváns jogi dokumentumok elemzése alapján ma már 

megállapítható, hogy a határon átnyúló együttműködések fejlődésének folyamatában sok 

bizonytalanságot okozott, hogy a szerződő-együttműködő felek nem rendelkeztek jogi 

személyiséggel. Az „Additional Jegyzőkönyv” által nyújtott lehetőség a jogi személyiség 

elismerésére vonatkozóan előrelépést jelentett. Hazánk szempontjából ez akkor lesz releváns, 

ha az összes szomszédunkkal együtt mi is ratifikáljuk a jegyzőkönyvet. 

Az elmúlt 30-40 év folyamatait a kezdetektől napjainkig megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy 

a szerződő felek államközi egyezményekkel igyekeztek a hiányzó jogszabályokat pótolni. 

Ilyen volt például a Benelux Konvenció, Német-Holland Egyezmény.  

Az a tény, hogy az együttműködő felek számára sokáig nem állt rendelkezésre megfelelő jogi 

szabályozás, oda vezetett, hogy a határon átnyúló közös szervezetek legkülönbözőbb formái 

jöttek létre, hol jogi személyként, hol jogi személyiség nélkül. Mindig arra törekedtek, hogy 

az euroregionális-határon átnyúló együttműködésekben jogi személyiséggel rendelkező 



 

 

szervezetet hozzanak létre. Napjainkban Hollandia és Németország már lehetővé teszi közjogi 

helyzetben lévő együttműködések létrehozását is. Bármennyit is fejlődött a jelenlegi feltétel 

rendszer, ezek a szerveződések még nem alkotnak önálló közigazgatási szintet. A jogi 

szabályozás mélyreható vizsgálata megmutatja, hogy a fenn álló jogbizonytalanság kihatással 

van az együttműködések hatékonyságára, sőt legtöbbször oda vezet, hogy az együttműködés 

csak látszat szervezetként működik. 

 

 

6.2. A határon átnyúló együttműködések jogi szabályozása a Madridi Konvenciót 

követően 

 

 

A Konvenciót követően sorra születtek a határ menti és határon átnyúló kapcsolatok 

kérdéskörét érintő politikai deklarációk. Elindult az együttműködést akadályozó tényezők 

szisztematikus lebontása. Előtérbe helyezték a stabil határon átnyúló együttműködések 

előmozdítását. Érdekes, hogy az intézményesített határon átnyúló együttműködések fejlődési 

folyamatában csak a közelmúltban, 2005. januárjában látott napvilágot az a dokumentum , 

amely a Madridi Konvencióra és az azt kiegészítő dokumentumokra alapozva a helyi és 

területi szervek határon átnyúló együttműködését akadályozó tényezők csökkentésére, és a jó 

megoldások terjesztésére vonatkozó javaslatokat fogalmazott meg.  

 A Madridi Konvenció keretszabályozását követően csaknem 25 év telt el, míg az 

Európa Tanács megfogalmazta, és ajánlásában rögzítette, hogy milyen intézkedések 

megtételét tartja szükségesnek a területi-helyi szervek és hatóságok határon 

átnyúló/interterritoriális együttműködését szabályozó megfelelő jogi keretek megalkotásához. 

 Az Európa Tanács javaslatot tett arra, hogy a jogi szabályozáson keresztül az államok 

garantálják a helyi-területi szervezetek, hatóságok számára az együttműködés kialakításához 

szükséges hatásköröket. Arra vonatkozóan akartak változásokat elérni, hogy a helyi 

önkormányzatok határon átnyúló együttműködési megállapodásokat köthessenek a jog által 

egyértelműen meghatározott keretek között. A pénzügyi források biztosításával pedig határon 

átnyúló együttműködési tevékenységet láthassanak el. A Miniszterek Bizottsága a határon 

átnyúló együttműködés kialakításához szükséges jogi alap megalkotására a következő két-, 

vagy többoldalú államközi megállapodásokat javasolja: 

– általános hatáskört állapítsanak meg a helyi szint számára a határon átnyúló 

együttműködésekben való részvételre; 

– biztosítsanak ágazati hatáskört (polgári védelmi, egészségügyi) a helyi szervek 

számára. 

Alapvető javaslatok, megoldások kerülnek az ET ajánlásában rögzítésre. A Madridi 

Konvencióhoz és a kiegészítő protokolljaihoz hasonlóan ismételten az állami szerepvállalás 

kap hangsúlyt. Az állam döntése, hogy milyen hatásköröket biztosít a helyi szervei számára a 

kooperáció kialakításához és működtetéséhez. Az Európa Tanács felhívta a figyelmet arra is, 

hogy azokban a részes államokban, amelyek a Konvenciót és a kiegészítő protokollokat még 

nem ratifikálták (például hazánk a protokollok vonatkozásában), szükséges lenne olyan jogi 

megalapozás kialakítása, amely a konvenció és a protokollok ratifikációját és a teljes 

implementációját teszi lehetővé.  

Az Európa Tanács által szükségesnek ítélt jogi megalapozás Magyarországon több magyar 

törvény (az Alkotmány, illetve a helyi önkormányzatokról szóló törvény) módosítását 

előfeltételezné, hiszen a kiegészítő jegyzőkönyvek lehetséges ratifikáláshoz hazánkban a helyi 

önkormányzatok számára nemzetközi közjogi alanyiságot kellene biztosítani. 



 

 

Az ET Miniszterek Bizottsága külön kiemeli, hogy gondoskodni kell a területi szervek és 

hatóságok által kötött határon átnyúló együttműködési dokumentumok alapos 

felülvizsgálatáról. Ennek azért van nagy jelentősége, mert általános képet kapunk arról, hogy 

jelenleg milyen jogi alapon, milyen jogi formában működnek a határon átnyúló 

együttműködések, valamint milyen hatáskörrel rendelkeznek a helyi szervek 

(önkormányzatok) az együttműködések létrehozására. Erre alapozva javaslatokat lehet 

megfogalmazni, hogy a jövőben milyen irányban lehetséges vagy érdemes tovább fejleszteni 

a határon átnyúló együttműködéseket, valamint milyen új jogi szabályozás alkalmazása 

szükséges a hatékonyság és az önállóság növelése érdekében 

Tény, hogy az Európai Unió tagállamai közül a kiegészítő protokollokat számos tagállam még 

nem ratifikálta. Az ET olyannyira kiemelten kezeli a határon átnyúló együttműködéseket 

szabályozó jogi eszközök fejlesztésének kérdését, hogy az ET Önkormányzati 

Szakbizottságának Határ menti Albizottsága a Madridi Konvenció harmadik kiegészítő 

jegyzőkönyvének kidolgozásához kezdett hozzá. A dokumentum kiemeli az „eurorégiókra 

vonatkozó önálló jogforrás létrehozásának szükségességét” (Orova M. 2006 p. 82.). A 

harmadik jegyzőkönyv elő szeretné segíteni az együttműködések hatékony jogi szabályozását, 

természetesen nem kizárva a magánjogi jogi személyiségű formákat, valamint az informális 

keretek között működőket sem.  

A harmadik jegyzőkönyv megalkotása azt jelentette, hogy az eddigi gyakorlatból kiindulva az 

ET egységesíti és konkretizálja az eddigi szabályozást, és egységes jogi keret 

megfogalmazására tett kísérletet. Az ET kidolgozta területi együttműködések határon átnyúló 

csoportjának jogi modelljét: TGTC (Territorial Grouping of Territorrial Cooperation). Ennek 

legfőbb célja az együttműködő partnerek felelősségének és rendjének szabályozása a területi 

együttműködésből származó előnyök kihasználásával. Végül nem az ET, hanem maga az EU 

alkotta meg 2006-ban a jogi eszközt, amely a korábbi joggyakorlathoz képest mérföldkő a 

határon átnyúló intézményesített együttműködések korszakában. 

 

Az Európai Bizottság 1981-es ajánlása is rögzítette már, hogy az egységes Európa kialakítását 

a határ menti régiók sikeres fejlesztése jelentheti. Ezért szükséges a határ menti fejlesztések 

megfelelő koordinálása. Az egységes koordináció ugyanakkor azt feltételezi, hogy a rendszer 

többé-kevésbé egységesen kezelhető és alapvető jellemzők által meghatározott. 

1983-ban az Európai Miniszterek Konferenciája elfogadta az Európai Regionális 

Területfejlesztési Chartát . Ez tulajdonképpen visszautalás a Madridi Konvencióra, amely 

megerősíti azt. Megállapíthatjuk tehát, hogy a határon átnyúló együttműködések 

szabályozásában a Madridi konvenció jelentette az első lépést. 

A 1985-ben megalkotott Helyi Önkormányzatok Európai Chartája tovább növelte az 

együttműködés elmélyítésének lehetőségét. A dokumentum támogatja, hogy a helyi 

önkormányzatok megfelelő hatáskörrel rendelkezzenek a más helyhatóságokkal való 

együttműködés során. 

A diplomadolgozat témája miatt elengedhetetlen, hogy foglalkozzak a magyar szabályozással 

is. A nemzetközi szintű önkormányzati együttműködés alapjait a Magyar Köztársaság 

Alkotmányának 44/A  paragrafusa és az 1990. évi LXV. Önkormányzati törvény rögzíti. A 

fenti jogszabályok értelmében a magyar önkormányzatok együttműködési szabadságot 

élveznek, amely kiterjed a nemzetközi együttműködésekre is. A következőkre jogosultak: 

– együttműködhetnek a határ másik oldalán, más állam területén lévő 

önkormányzatokkal, 

– tagjai lehetnek nemzetközi önkormányzati szervezeteknek, 

– részt vehetnek bármilyen határon átnyúló regionális szerveződésben. 



 

 

A fenti széleskörű jogok ellenére azonban nem rendelkeznek nemzetközi jogalanyisággal, 

azaz az általuk kötött szerződések nem minősülnek nemzetközi szerződésnek, és azokat nem 

is köthetnek. A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája által biztosított határon átnyúló 

önkormányzati együttműködés lehetősége a magyar fél részéről jelenleg csak Ukrajna, 

Románia, Horvátország és Ausztria vonatkozásában áll fenn.  

 

Az európai regionalizmus gyökerei hosszú múltra nyúlnak vissza. A XVIII-XIX. században 

létrejött nemzetállamok funkcionálisan kiürültek, nem képesek a társadalmi, gazdasági 

fejlődés támasztotta követelményeknek megfelelni. A 90-es években ez különösen igaz a 

közép-és kelet-európai államokra, ahol a nacionalizmus ideológiája a függetlenségi 

törekvésekkel együtt nőtt. Globalizálódás és a kölcsönös függőség erősödésének időszakában 

a XXI. század kihívásainak Európa a nemzetközi együttműködés és integráció különböző 

formáival igyekszik megfelelni (Golobics P.-Merza P. 2005). 

  Történetiségét tekintve az első eurorégiós kezdeményezések Nyugat-Európában 

jelentek meg (holland-német, francia-német) olyan határok mentén, amelyek a történelem 

során nagy geopolitikai érzékenységre tettek szert. Megállapíthatjuk, hogy a XXI. század 

Európája a régiók Európája lehet. A regionalizmus nyugat-európai modellje összeurópai 

modellé válhat 

Az eurorégió, vagy ma már egyre gyakrabban eurégió nevet akkor használják, amikor egy 

olyan területet akarnak megjelölni, ahol a kölcsönös interregionális, vagyis a határokat 

áthidaló gazdasági, szociális, kulturális, illetve más jellegű együttműködések léteznek kettő 

vagy több állam, illetve a helyi kormányzataik között (Süli-Zakar I. 1996). 

   „Az eurorégió a határ menti együttműködés formalizált struktúrája, amely magába 

foglalja a helyi és regionális hatóságok képviselőit, valamint esetenként a társadalmi és 

gazdasági partnereket. Az eurorégió sajátos szervezeti felépítéssel rendelkezik, amelynek 

legmagasabb szintje a választott tanács, ezt követi a bizottság, továbbá a tematikus 

munkacsoportok és az állandó titkárság” (Éger Gy. 2000 p. 11.). 

 A nyugat-európai szakirodalmi források alapján az alábbiak szerint foglalhatjuk össze az 

eurégiók legfontosabb jellemzőit: a határmenti együttműködés legeredményesebb formái 

Európában, segítenek leépíteni a határmenti területek fejlődésbeli különbségeit, erősítik az 

emberek egymás iránti bizalmát és együttműködését, a jó szomszédság és az integráció 

gyakorló terepei, segítik a múlt negatív politikai örökségének felszámolását, valamint segítik 

Közép-Európa betagozódását az EU-ba.   

A Nyugat-Dunántúli Régió is (Zala megye) jelentős interregionális kapcsolatrendszerrel 

rendelkezik. Megyéi illetve települései révén tagja és aktív résztvevője számos intézményesült 

interregionális kezdeményezésnek, a legfontosabbak között az Alpok-Adria 

Munkaközösségnek, a West/Pannon Eurorégiónak. Ezen kulturális, gazdasági, kutatási, 

környezetvédelmi, stb. együttműködést elősegítő kezdeményezések kitüntetett figyelmet 

érdemelnek. 

A nemzetközi együttműködés új távlatai nyílnak meg a határszakaszon az EU csatlakozással. 

A régióközi együttműködés feltételei egyre érettebbé válnak. A horvát kisebbség híd szerepet 

tölt be a régió és a horvát megyék (Muraköz megye) között, melynek segítségével a létező 

rokoni, kulturális és gazdasági kapcsolatok átfogó együttműködési keretté bővíthetőek. Élénk 

érdeklődés tapasztalható az észak-olasz tartományok részéről is a régióval kiépíthető 

intézményi és gazdasági kapcsolatok iránt.  

 

 

Az euroregionális együttműködések néhány tipikus példája Európában és hazánk egyéb 

területein. Az EU egyes területein már a 90-es években virágzásnak indultak az euroregionális 



 

 

együttműködések. Ilyen például a Regio Baseliensis alapján létrehozott TriRhena Eurorégió, 

valamint a Neisse-Nysa, amely a német-lengyel-cseh határon működő trilaterális 

együttműködés. A XX. századi határ menti együttműködések egyik klasszikus példája és 

egyben egyik tipikus magterülete a svájci-német-francia hármas határ, amely legjelentősebb 

városa a Rajna menti Bázel. A mintegy 350 ezer lakosú várost a Jura-hegység földrajzilag 

elválasztja Svájctól, így a gazdaság fejlettségéből eredő szükségleteit a város a német és 

francia területekről biztosítja. Ez elsősorban a munkaerő-áramlás és a beszállítói-alvállalkozói 

rendszer kiterjedését és elhelyezkedését jelenti. A régió szempontjából ki kell emelni, hogy itt 

érvényesültek a legjobban a természetes gazdaságszerveződési folyamatok. Ezek miatt került 

sor 1971-ben a Regi Baseliensis létrehozására. A szervezet hamar kinőtte önmagát, és 1995-

ben létrehozták a TriRehna Eurorégiót, amelynek három központja van: Bázel, Freiburg, 

Mulhause (Golobics P. 2001). 

Az intézményesült kelet-közép-európai határmenti együttműködések egyik legkorábbi példája 

a cseh-lengyel-német határ mentén létrehozott Nysa Eurorégio, amely a Nysa határfolyóról 

kapta a nevét. A következő területeket foglalja magába: Jelenia Gora és Zielona Gora 

vajdaságok egyes településeit, Szászország felső-lausitzi területeit és Észak-Csehország egyes 

részeit. A fent említett területek 1991. december 21-én hozták létre az együttműködést. Az 

alapító okirat szerint az alábbi területeken igyekeznek elmélyíteni a kooperációt: ökológia, 

energetika, regionális fejlesztés, infrastruktúrafejlesztés, idegenforgalmi promóció, közös 

katasztrófavédelem, hagyományos gazdasági együttműködés.  

A cseh és a lengyel partner is a CBC és az INTERREG program adta lehetőségekből 

igyekezett fedezni és fedezi napjainkban is a fejlesztések forrásait.  

Már 1995-ben egy Szeged-Temesvár-Újvidék alkotta térségi gazdaságfejlesztést célzó 

találkozó során felmerült egy euroregionális együttműködés létrehozása. A Duna-Körös-

Maros-Tisza Eurorégió együttműködését a Csongrád megyei közgyűlés 1996-ban el is 

fogadta. A régió lefedi a Vajdaság-Bánát, Arad-Temes megye, Hunyad és Krassó-Szörény 

megye, Bács-Kiskun, Békés, és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területét. A területen a 

mezőgazdasági együttműködés alapjai állnak a legbővebben rendelkezésre. A három város 

együttműködése, esetleg egyes társadalmi-gazdasági funkcióik elosztása is több lehetőséget 

rejthet magában. A terület rendkívül tőkeszegény, a privatizáció is súlyos veszteségeket 

okozott. A térségben a versenyképesség egyelőre csak, mint potenciális lehetőség jelenik meg 

(Pál Á. 2003). 

 

6.3. Határ menti programok az 1995-2003 közötti időszakban 

 

Az Európai Unió az 1990-es évek eleje óta egyre nagyobb figyelmet fordított a határon 

átnyúló fejlesztések támogatására, mind saját belső és külső határain, mind a leendő EU-

tagországok határ menti térségeiben.  

Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés 1990 óta működik. A legfőbb célja a gazdasági és 

társadalmi kohézió erősítése a határ menti együttműködések támogatásával. E mellett 

elősegíti Európai Unión belüli és kívüli tagállamok közötti együttműködést. Az Európai 

Bizottság javasolja a tagállamoknak a Közösségi Kezdeményezéseket, mint az egész európai 

térség fejlesztése és kohéziója szempontjából alapvetően fontos együttműködési területeket 

támogató programokat. Egyben meghatározza a kezdeményezések átfogó céljait és prioritásait 

és az ezekhez rendelt pénzkeretet, amelyek alapján az előre definiált határ menti és 

makrotérségeket alkotó EU-tagállamok közös, részletes javaslatot nyújthatnak be az Európai 

Bizottsághoz. A programok szabályszerű végrehajtásáért és a kezdeményezések céljainak 

megvalósulásáért a tagállamok által programonként felállított közös Irányító Hatóságok 

felelnek.  



 

 

A határ menti együttműködések ösztönzését szolgáló INTERREG III.A-programok 

előfutárának a Phare Cross-border Co-operation (Phare CBC) program tekinthetõ. A Phare 

CBC-program a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztését, a határ menti térségek viszonylagos 

elmaradottságának felszámolását és a határok átjárhatóságát segíti elő.  

Magyarországon az 1995-ben a magyar-osztrák határszakaszon indult, majd a román, szlovén, 

szlovák határra is kiterjesztett együttműködési programok keretében eddig 135 millió euró 

összegű Phare-támogatás került felhasználásra. 

Az INTERREG együttműködés egy az Európai Unió négy közösségi kezdeményezése közül, 

amelyek az unió fejlesztési céljainak közvetlen megvalósítására törekszenek. Az INTERREG 

kezdeményezéseket az Európai Bizottság javasolja a tagállamoknak, mint az egész európai 

térség fejlesztése és kohéziója szempontjából alapvetően fontos együttműködési területeket. 

Az Európai Unió a pénzkeretet és a kezdeményezések átfogó céljait és prioritásait határozza 

meg. Ez alapján az érintett EU tagállamok (a szomszédos nem EU tagállamok támogatásával) 

közös, részletes javaslatot nyújtanak be az Európai Bizottsághoz a programok 

megvalósítására.   

A programok szabályszerű végrehajtásáért és a kezdeményezések céljainak eléréséért a 

tagállamok által programonként felállított közös irányító hatóságok felelősek. Mivel az 

INTERREG együttműködés olyan területeken jön létre, amelyek nem rendelkeznek önálló 

adminisztratív struktúrákkal, az erre a feladatra (programra) kinevezett intézmények a 

megállapodásokban rögzített szabályok szerint járnak el. Az INTERREG kezdeményezés 

három alapvető formája közül számunkra az INTERREG IIIA releváns csak. Ez jelenleg a 

következő részterületekkel bír: 

• résztvevő területek: két (egyes esetekben három) ország határ menti megyéi (NUTS III 

szint)  

• átfogó célok: határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése  

• támogatás fő területei: KKV együttműködés, helyi gazdaságfejlesztési kapcsolatok, 

város és vidékfejlesztés, emberi erőforrás fejlesztés (K+F, kultúra, egészségügy, oktatás), 

környezetvédelem, megújuló energia, közlekedési, információs és vízügyi együttműködés, 

jogi és közigazgatási együttműködés stb. (beruházások és kisebb részben tanulmányok stb.) 

Magyarország eddig összesen 8 INTERREG (IIIA, B, C) programban vett részt 2004-2006 

között és több, mint 17 milliárd forint (68,6 millió euró) összegű forrást fordíthat a határon 

átnyúló együttműködést támogató programokra európai és a hazai forrásokból. 

Az Interreg III A-ban ez az alábbi programokat jelentette 2004 és 2006 között: Magyarország-

Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program, Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia 

Montenegró Határ menti Együttműködési Program, Szlovénia-Magyarország-Horvátország 

Szomszédsági Program, Ausztria-Magyarország Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezés 



 

 

 

7. A testvérvárosi kapcsolatok példája Pécs és Eszék együttműködés alapján 

 

A magyar államszocializmus szigorának enyhülésével megnyíltak a lehetőségek a horvát-

magyar határon átnyúló kapcsolatok kiépítésére. Az 1973-ban megkötött testvérvárosi 

egyezmény fektette le az alapjait a további közös együttműködéseknek. Tanulmányunkban 

most elsősorban a kulturális kapcsolatokat szeretnénk bemutatni. A napjainkban már 35 éves 

városok közti együttműködés sajnálatos módon nem tudott tovább lépni a kölcsönös 

megismerésen. A társadalmi-gazdasági kooperáció az elmúlt időszakban alacsony szinten ált 

és erősen hullámzott. Pozitívumként értékelhető azonban, hogy folyamatos és kiszámítható 

volt. 

A délszláv háború lezárulásával gyorsan beindult a gazdasági kapcsolatok újjáépítése. 1996-

ban a Pécsi Kereskedelmi és Ipar Kamara Eszéken kereskedelemfejlesztési kirendeltséget 

nyitott. A kétoldalú kapcsolatok fejlődését igyekeztek egyéb fejlesztésekkel is dinamizálni. 

Ezek közül a Magyar-Horvát Kereskedelmi és Iparkamara létrehozása volt az egyik 

legjelentősebb. Ebben jelentős szerepet vállalt Pécs is, felvállalta egy vegyes kamara 

működtetését, amelyhez kormányzati támogatást is kapott. A másik említésre érdemes 

kezdeményezés ugyancsak a pécsi kamara nevéhez fűződik, 1998-ban dél-dunántúli, kelet-

horvátországi és boszniai városok, megyék, kamarák létrehozták Pécsett a Duna-Dráva-Száva 

Eurorégiót, amely akitvitásai között – tudományos, közigazgatási, kulturális - kiemeltek a 

gazdaságfejlesztési törekvések. (Hangyál J. 2007.) A jelenlegi helyzetben a gazdasági 

kapcsolatok gyerekcipőben járnak. A kulturális kapcsolatok azonban gazdagok és tartalmasak. 

 

 

7.1. Kulturális és oktatási kapcsolatok 

 

 

Az oktatási kapcsolatok tekintetében a Pécsi Tudományegyetem Horvát Tanszéke viszi a 

prímet. A tanszéknek kiterjedt kapcsolatrendszere van horvátországi felsőoktatási 

intézményekkel Eszéken. Így az itt tanuló diákoknak módjuk nyílik, hogy a horvát szak 

keretében részképzésen vegyenek rész az Eszéki Pedagógiai Főiskolán. (Barić E.- Blažetin E. 

1999)  

A PTE Horvát Tanszéke fontos bázisa a Magyarországon tevékenykedő horvát kisebbségi 

kutatóknak. Az itt megalakult és működő Horvát Kutatók Egyesülete – Történész, néprajzi, 

nyelvész és irodalmi szekciókban folytat kutatómunkát, ill. publikációs tevékenységet. Az 

Egyesületnek jó kapcsolatai vannak a horvátországi tudományos életet felölelő Matica 

Hrvatska-val. (2002. júniusában alakult meg a Matica Hrvatska Pécsi Tagozata). Ez a 

kisebbségi kutatóműhely számos olyan projekt bázisa lehet, amelyben a horvátországi kutatók 

is érdekeltek (Nyelvészeti vizsgálatok, szociológiai kutatások, néprajzi kutatások…). Számos 

kiadvány és elképzelt projekt az elmúlt években a finanszírozás hiánya vagy szűkössége miatt 

nem valósulhatott meg. Az oktatás terén rendkívül fontos az egyéb kisebbségi-oktatási 

kapcsolatok fejlesztése is. A városban két fontos oktatási intézmény is létezik, amelyek 

jelentős szerepet töltenek be a magyarországi horvátok anyanyelvének oktatásában. A Pécsi 

„Miroslav Krleža” Horvát Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Diákotthon fontos hordozói 

lehetnek ezeknek a határon átnyúló kapcsolatoknak. Az intézmény esetében már hosszú 

évekre visszanyúló hagyománya van a horvátországi testvérintézményekkel való 

kapcsolatoknak. Az eszéki kapcsolat több évtizedre nyúlik vissza, ezen belül a diákcsere, 

tantestületek szakmai és szabadidős programjai, sport és egyéb iskolai vagy szünidős 



 

 

programok valósulnak meg minden tanévben. Hasonló jó kapcsolatok fűzik a pécsi oktatási 

intézményt a zágrábi 4. Gimnáziumhoz és a szintén Miroslav Krleža nevét viselő általános 

iskolához is, valamint említhetném egy spliti középiskolai kollégiummal való 

együttműködést.  A közelmúltban a pécsi iskolához csatolt Horvát Óvodának is jól értékelhető 

kapcsolata van a zágrábi „Različak” Óvodával. (Hajdú Z. 2006.) 

A kulturális együttműködés területén a legnagyobb szerep a kulturális egyesületekre hárul. A 

legkiemelkedőbb egy pécsi nemzetközi folklórtalálkozó, „Isten hozott, kedves vendég…” 

címmel, amely hazai, de főleg a környező országokban élő horvát kisebbségi együtteseket 

gyűjti egybe. Itt a színpadi produkcióktól kezdve, a gyűjtéseken, a folklór oktatásával 

foglalkozó pedagógusok továbbképzésén keresztül évről-évre csereprogramok valósulnak 

meg, melynek elindítója és koordinálója a pécsi „Tanac” Kulturális Egyesület.  

A magyarországi horvátok népzenéjében nagy hagyományokkal rendelkezik a tamburás zene. 

A drávamenti régióban, melyhez hét falu és két város tartozik, évről évre rendezik meg a 

„Drávamenti estéket”. A rendezvénysorozaton határmenti települések tamburazenekarai 

vesznek részt és minden évben más, horvátok lakta helység ad otthont a fesztiválnak. Az 

utóbbi években felmerült, hogy a találkozót felváltva horvát és magyar oldalon is meg lehetne 

szervezni, hiszen a horvátországi települések is szívesen bekapcsolódnának a projektbe.  

A média-együttműködés keretében évente legalább egy nagyobb rendezvényre kerül sor, de a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyobb az igény ezen a téren is. A most már minden 

decemberben megrendezett „Karácsonyi koncert”, az MTV horvát rovatának, a MR Rt. 

Horvát szerkesztőségének és a Horvát Színháznak, a horvátországi Multi Music Media-val 

való együttműködése, ebben az évben már egy horvát-magyar gyermekdal fesztivállal bővült. 

A média projekteken belül külön kiemelhető a Pécsi és Eszéki Rádió nagy múltra 

visszatekintő együttműködése, melynek keretében számos közös rádiós projekt valósult meg. 

Ezt az együttműködést évente új kezdeményezések jellemzik. Már többször felmerült egy 

átfogó kisebbségi határmenti média együttműködés létrehozása, melyben helyet kapna az 

elektronikus média mellett az írott sajtó is, hiszen ahogyan az megfogalmazódott a média 

kapcsolatok elemzésében, itt a leggyengébbek az együttműködés szálai. 

Jelenleg még a Pécsi Püspöki Levéltár rendelkezik szilárdabb kapcsolatokkal az eszéki 

társintézménnyel. Mindkét oldalon segít a szomszéd fél kutatási tevékenységét. 

 

 

7.2. Kapcsolatok intenzifikálásának egyéb lehetőségei 

 

 

A Horvát Köztársaság függetlenné válásával és a leendő EU tagságával egyre több lehetőség 

nyílik a közös fejlesztésű tudományos és oktatási projektekben való részvételre. A PTE Kelet-

Mediterrán és Balkán Tanulmányok központjában már megtették a kezdő lépéseket. Több 

turisztikai és tudományos alapú projekt kidolgozása van folyamatban. Ezek közül az egyik 

legfontosabb az egykori „Déli Védelmi Vonal” turisztikai desztinációként való bemutatása. 

Ez a téma jól illeszkedne a 2008 novemberében megnyíló horvát-magyar határ menti 

együttműködési program pályázati kiírásaihoz. 

Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa lesz. A kulturális intézmények számára számtalan 

lehetőség nyílik tevékenységük bemutatására és népszerűsítésére. Valamennyi délszláv 

identitással rendelkező nemzetiségnek lehetősége nyílik kultúrája, zenéje bemutatására. A 

rendelkezésre álló projektek révén lehetőséget kapnak szervezeteik alapjainak a 

megerősítésére. 

A városban az egyetem mellett másik kutató intézetek is rendelkeznek kapcsolatokkal 

Eszékkel. Érdemes megemlíteni a Földművelésügyi Minisztérium Borászati és Szőlészeti 



 

 

Kutatóintézetének kezdeti Kapcsolatait. 2000-ben egy Zágrábban rendezett szőlészeti-

borászati konferencián részt vett meghívottként a Szőlészeti Kutató Intézet is, de érdemi 

együttműködés nem kezdődött. 2001-ben Vörösmarton egy borászati versenyre hívták a 

magyar felet, de ez a háború előtti baráti találkozásokat idézte. 

Az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet új vezetése lehetőséget lát a következő 

együttműködési formák, programok kialakítására: 

- szőlőnemesítés, klónszelekció, rezisztencia-nemesítés 

- szőlő ősgénkutatás, fajtagyűjtemény, génbank létrehozása 

- genetikai kutatás 

- génmegőrzés 

A magyar fél részéről felmerülő, az együttműködéssel kapcsolatos várható problémák, 

nehézségek: 

- távolság 

- nyelvi korlátok 

- nincs elegendő információ a másik fél kutatási programjáról, együttműködési 

elképzeléseiről 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a lehetőségek eddig korlátozottak voltak, azonban 

hosszútávon az EU forrásainak megnyílásával jelentős minőségi javulás fog bekövetkezni. Az 

eseti jellegű kapcsolatok gyakorisága magas. Megemlíthetjük a Pécsi Horvát Színház 

kapcsolatai. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a pozitív történelmi tapasztalatok eredményeképpen 

folyamatosan jó kapcsolat volt a két város kulturális életében. Ezt mutatja az is, hogy a 1973-

ban megkötött testvérvárosi nagyrészt a kulturális kapcsolatok ápolását tűzte ki céljául. 2010-

ben Pécs Európa kulturális fővárosa lesz, ez jelentős lökést ad és jelentős anyagi forrásokat 

biztosít a kulturális projektek megvalósulásához. 
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8. Településmenedzsment és bürokrácia 

 

8.1. A településmenedzsment fogalma, felépítése és alapelvei 

 

 

A településmenedzsment fogalomnak kettős jelentése van. Egyfelől jelenti a települési 

önkormányzatoknak a település működtetése és fejlesztése érdekében kifejtett település-

tervezési, -szervezési, irányítási és marketing tevékenységét („menedzselés”), másfelől azt a 

vezetőgárdát („menedzsment”), amely felelős a település megfelelő működtetéséért, a vezetési 

feladatok összehangolásáért és célirányosságáért.  
A településmenedzsmentet mint rendszert kemény és lágy komponensek építik fel.  

A kemény komponensek közé tartoznak: 

 az önkormányzati stratégiák (az alapvető településfejlesztési célok, valamint az 

elérésüket szolgáló feladatok, eszközök, tevékenységek és források együttese), 
 az önkormányzati struktúra (a feladatok, hatáskörök és felelősségek szervezeti 

elosztását meghatározó szervezet),  
 az önkormányzati szervezet rendszerei (tervezési, költségvetési, gazdálkodási, 

információs, érdekeltségi stb. rendszerek).  
A lágy komponensek: 

 a közös értékek (az önkormányzati szereplők többsége által elfogadott legfontosabb 

nézetek, értékrendek összessége), 
 a személyzet (a polgármester, az önkormányzati, képviselők, köztisztviselők stb.), 

 a képességek (az önkormányzat egészének a feladatok ellátására való alkalmassága),  
 a szervezeti kultúra szintjét kifejező stílus (az önkormányzat egészére jellemző, a 

működést erősen befolyásoló magatartási módok). 

Az önkormányzatok meghatározott szervezeti alapelvek szerint kell működniük, amelyek 

mindegyikének a megfelelő mértékben és vezetési szinten kell érvényesülniük, ahhoz, hogy a 

menedzsment sikeres legyen. Ilyen elveknek tekinthetők: a célkövetés, a specializáció, a 

koordináció, az autoritás, a felelősség, a meghatározottság, az összhang, a vezetési felügyelet, 

az egyensúly, továbbá a folytonosság elve.  
Az önkormányzati tevékenység sikerességének fontos fokmérője az adott településen a 

menedzsment állampolgár-közelisége és a politikai kiegyensúlyozottság szintje.  
 

 

8.2. Stratégiai és operatív jellegű településmenedzsment 

 

 

A korszerű módon folyó településfejlesztés fontos feladata a fejlesztési célokat megfelelően 

szolgáló tervezési formák alkalmazása. Az önkormányzatok által folytatott tervezési 

tevékenység alapjellemzőiben messzemenően tükröződik a képviselőtestületnek a település 

menedzseléséhez való viszonya és annak változásai. A településfejlődést célzó tervezés két fő 

formája a tradicionális és stratégiai tervezés. Előbbi főként az operatív, utóbbi a stratégiai 

szemléletű menedzsmentet jellemzi. 

A tradicionális tervezés főbb jellemzői: stabilitásra törekvés, bázis szemlélet, meglevő 

intézményi struktúrában zajló, hagyományos feladatok megoldására koncentráló, befelé 

forduló, bejáratott döntési mechanizmusú, mennyiségi szemléletű.  
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A stratégiai tervezés ezzel szemben: változtatásra irányuló, cél- és feladatorientált, 

dinamikus szemléletű, jövő-orientált, minőségi változásokra koncentráló. A stratégiai tervezés 

sikere nagymértékben függ a kooperációtól és az integrációtól, amelynek során az integráló 

központnak biztosítani kell az egyes szakterületek tervezési önállóságát (Somlyódiné, 2003). 

Ez a dinamikus tervezési forma folyamatos tevékenységet jelent, amelyhez nélkülözhetetlen 

az önkormányzati információs rendszerek permanens korszerűsítése. Szükséges továbbá egy 

olyan tervezési adatbázis kialakítása és folyamatos karbantartása, mely a tervezés minden 

fázisában (a koncepció összeállításához szükséges elemzésektől a beszámoló elkészítéséig) 

felhasználható és folyamatosan követhető.  

A stratégiai tervezés a menedzsment elé olyan új követelményeket támaszt, mint a  
hosszú távú, fejlesztés-orientált és innovatív gondolkodás; 

alternatívák keresése, rugalmasság, tervvariánsok kialakítása;  

a szervezeti változásokra való nyitottság; 

a környezeti tényezők alakulásának figyelembe vétele;  

a külső körülmények változásának és hatásainak számbavétele;  

belső és a külső hálózati kapcsolatok értékelése; 

a funkciók, feladatok közötti összefüggések feltárása, elemzése;  

tudatos kockázatkezelés. 

Egy település esetében a menedzsment működése lehet operatív és stratégiai jellegű. 
Az operatív menedzsmentet a rövid távú gondolkodás uralja, munkájában a hagyományos 

működési mód változatlan fenntartására törekszik és folytonosságra helyezi a hangsúlyt, a 

feladata elsődlegesen a település működtetés biztosítása. Az operatív működés alapvetően 

ágazati szemléletű, ahol a menedzsment a szakmai követelményekre koncentrál. Ekkor a 

menedzsment számára a szervezet határozza meg a működési kereteket, figyelmét az adott 

tevékenységekre koncentrálja, stabilitásra törekszik és ennek érdekében csak a szervezeten 

belüli kérdéseket elemzi, a vállalt funkciókra, feladatokra koncentrál a folyamatosság 

feltételezése mellett.  

A stratégiai menedzsment a szervezetet totálisan mozgósítja, képességeit a stratégiai célok 

megvalósítása érdekében hasznosítja. Ez a működési forma egyaránt magába foglalja a 

stratégiai tervezési, ellenőrzési, elemzési, ösztönzési és szervezetfejlesztési folyamatokat, 

továbbá szerves kapcsolatot teremt az operatív és a stratégiai döntéshozatali, működési 

(végrehajtási) folyamatok, feltételek (erőforrások) és rendszerek (struktúra, szabályozás, 

információellátás, stb.) között.  
A stratégiai menedzsment esetében a település fejlesztési koncepciója a hosszú távú 

tervezésből kifejlődött stratégiai tervezés erősségeinek továbbfejlesztésével formálódik ki. A 

hosszú távú tervezés akkor válik egyre szervezettebbé a mind változékonyabb gazdasági-

társadalmi környezetben, amikor  

új gazdasági jelenségek, új társadalmi problémák keletkeznek;  

a települések szűkebb vagy tágabb környezete egyre összetettebbé válik és a 

folyamatoknak sok szereplője lesz; 

az országos, a regionális, ill. település szintű változások és folyamatok felgyorsulnak;  

a település menedzsmentjének információ-ellátottsága az információrobbanás hatására 

a korábbinak a többszörösére növekszik.  

A stratégiai tervezés koncepciója az, hogy a szervezet kívánatos változási irányait kell 

folyamatosan figyelni és az operatív működést ezzel összhangban tartani. A stratégiai 

menedzsmentnek tehát nemcsak irányítási (elvárás, szabályozás, ösztönzés, ellenőrzés stb.) 

feltételei, hanem folyamatos szervezetfejlesztési igényei is vannak, aminek révén a szervezeti 

képességek alkalmazkodnak a változó környezeti elvárásokhoz (pl. értékek, kultúra, 

szervezeti rugalmasság, új jelenségek iránti nyitottság stb.)  



 

 
 

95 

A stratégiai menedzsment tehát magában foglalja a hosszú távú tervezést (tervciklus), a 

stratégiai tervezést (stratégiai ciklus) és a változtatásokhoz szükséges képességek 

hasznosítására nyitott menedzsment orientációt (képesség ciklus). Ez a működési forma új 

típusú viselkedést követel meg a szervezet egészétől, annak egységeitől és személyi 

állományától is.  
A menedzsment a stratégiai magatartás és viselkedés alapján lehet ad-hoc jellegű, téma 

menedzselő, valamint pozícionáló:  
Az ad-hocjellegű menedzsment a felmerülő igényekre, hatásokra egyedi, egyszeri 

megoldásokkal válaszol, a figyelmet módszeresen az adott dologra koncentrálja.  

A témamenedzselő viselkedés esetén a céla szervezet számára nagy prioritású témák, 

megoldandó problémák feltárása és módszeres kezelése. Ez a fajta probléma-kezelés nem 

igényli a szervezet egészének mélyreható átalakítását, változtatását. Abban az esetben, amikor 

egy probléma hirtelen kritikussá válik, és már a szervezet működőképességét is közvetlenül 

veszélyezteti, akkor gyors beavatkozásra (ún. krízismenedzsmentre) van szükség.  

A pozicionáló menedzsment esetében az önkormányzatnak szervezete teljes átalakításával 

kell válaszolnia a környezeti kihívásokra. A stratégiai menedzsment célja, hogy a szervezet 

folyamatosan a környezettel adekvát pozícióban képes legyen működni.  
A stratégiai menedzsment fontos jellemzője a folyamos tanulásra való hajlandóság és a 

permanensen javuló kommunikációs képesség. E tanulási folyamat stratégiai jellegű, vagyis a 

megszerzett ismeretek alapján a menedzsmentnek reagálni kell tudnia a nehezen előre 

becsülhető környezeti változásokra is alternatív válaszadásokkal. 
A környezeti változásokra reagálás céljából készülnek el az ún. stratégiai médiáknak nevezett 

dokumentumok. Ezek olyan, eltérő információs értéket képviselő prezentációs változatok, 

amelyeket a tervezés, elfogadtatás, tájékoztatás, végrehajtás során különböző körökben, 

helyzetekben demonstrál az önkormányzat. Nagyon fontos, hogy a stratégiai üzenet minden 

érdekelt körben és helyzetben célba érjen. A stratégia sikeressége nagymértékben függ attól, 

hogy a menedzsment kommunikációképes-e, megfelelő módon képes-e átadni stratégiája 

tartalmát és szellemét. 
 

 

8.3. Közfeladat-menedzselési modellek 

 

 

A helyi önkormányzatok fontos feladata a település stabil működtetése érdekében végzendő 

közfeladatok ellátása, és ehhez a megfelelő pénzügyi források biztosítása. A közfeladat-

ellátásban érvényesülő decentralizációs folyamatok egyaránt érintik az államháztartás 

reformját, valamint különösen az önkormányzatok és a többi államháztartási alrendszer 

kapcsolatát (pl. a központi szervek költségvetését, az elkülönített pénzalapokat, a 

társadalombiztosítás nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási alrendszerét, az önkormányzati 

szféra alrendszere viszonyát) (Horváth, 1997 a,b).  
Az EU számos országában a közfeladatok állami és önkormányzati szervezetek közötti 

megosztásával kapcsolatosan permanens politikai, szakmai és ágazatpolitikai vita zajlik, 

bennük erősen keverednek a politikai, a közösségi pénzügyi és a szolgáltatásszervezési elvek 

és nézetek.  

A közfeladatok menedzselésének számos formája és modellje ismert. A külföldi modellek 

közül a hazai hasznosítás számára a legtöbb átvehető elemmel az angolszász 

„újközmenedzsment”, a francia klasszikus „köz”igazgatás, valamint a német „újigazgatás” 

modellek rendelkeznek (Johnson, 1999; Horváth, 2002).  
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a) Az „újközmenedzsment” modell (New Public Management) az angolszász országokban az 

1980-as években terjedt el. Alapja a kisebb állam – nagyobb hatékonyság a közszférában, 

amely preferált értékek alapján ösztönzi a privatizációt és a kiszervezést, a feladatok 

magánkézbe. A menedzsmentnek a döntéshozatali folyamatba való bekapcsolódása is eltérő 

attól függően, hogy magán- vagy közszféráról van-e szó. Ennek függvényében különböznek 

olyan alapvető szervezési tevékenységek és mozzanatok, mint pl. a költségvetés tervezése, az 

ellenőrzés módja, a szolgáltatást igénybe vevőkkel való külső kapcsolattartás formája, a 

szervezeti közeg kialakítása stb..  
E modell lényege a közszféra és a magánszféra értékeinek újfajta összekapcsolása, melynek 

során a magánszektorra jellemző piaci értékeket és menedzsment-szemléletet beviszik a 

közszektorba. A modell a hierarchizált, bürokratikus és központosított szerkezettel szemben a 

kevésbé merev, inkább az elérendő célra koncentráló, decentralizált rendszerek kialakítását 

célozza. Benne a hivatali ellenőrzés a mozgékonyabb szervezetek eredményességének 

mérésére szolgál, vagyis a minőség mérésére alkalmas paraméterek lépnek a társadalmi 

érdekek elvont kritériumai helyébe. A fő cél a növekvő társadalmi igények kielégítése és a 

közszféra túlköltekezésének megállítása. Ennek érdekében erősíteni kell a piac szerepét a 

közszférában, a működési költségek csökkentésével és reális teljesítményméréssel. A reális 

teljesítménymérés általánossá tétele a közszférában szám-megtakarítást eredményez és új 

munkamódszerek bevezetését teszi lehetővé, ugyanakkor kivédi a megalapozatlan leépítési 

törekvéseket is.  

Az új közmenedzsment modell makroszinten: 
a költségvetés és a személyi állomány vonatkozásában elősegíti a közigazgatási 

feladatok túlburjánzásának féken tartását; 

az állam ellátó szerepének érvényesítésével szemben a révén a közszolgáltatások 

biztosításában előtérbe helyezi szubszidiaritást (privatizációval, piacosítással); 

különböző szimulációs megoldások alkalmazásával hozzájárul a legnehezebben 

piacosítható közszolgáltatások (oktatás, egészségügy) bővítéséhez;  

fogyasztó-orientáltságot visz a közszolgáltatások szervezésébe a korábbi, jóléti állami 

jogosultsági alapú megközelítéssel szemben.  

A változások motivációi és céljai jelzik, hogy a magánszektorra jellemző igazgatási 

eszközöket és mentalitást igyekeznek kialakítani a közszférában is, mégpedig mind a 

szolgáltatók, mind az igénybevevők oldaláról.  

Az új közmenedzsment modell „gyengéje” viszont, hogy a közszolgáltatás szervezésére 

orientálódó fogyasztói demokrácia nem kedvez a képviseletre alapozott helyi demokráciának, 

és ez által csökkenti a demokratikus intézmények és a helyi önkormányzat szerepét. 

Ugyanakkor a változások kedveznek a nyilvánosságnak, ha az eredmények tartósan beépülnek 

a közfeladatok megszervezésének mechanizmusába.  

b) A klasszikus „köz”igazgatás francia modelljében a szolgáltatásszervezés központi értéke a 

közmegbízások magánvállalkozások általi ellátásának szabályozása, ahol a közjog alapján 

közelítik a köz- és magánjogi szerződéses rendszer lényegét. A francia közigazgatásban a 

magánszervezetekkel való kapcsolatrendszer kialakítására hagyományosan az államszervezési 

módszer a jellemző.  
A modellben a helyi közszolgáltatások joga alaposan kidolgozott, amelyen belül a 

finanszírozási rendszert az 1980-as években intézményi szinten is részletezték. A francia 

települési önkormányzatoknak törvény szerint kötelező és szabadon felvállalható feladatai 

egyaránt vannak. Az viszont, hogy az ezek megvalósításaként szervezett közszolgáltatásokat 

közvetlenül maguk, vagy más feladatellátó révén teljesítik, az szabad választás kérdése, ami a 

modell egyik alapelve.  

Helyi önkormányzat Franciaországban közszolgáltatást, közfeladatot többféle konstrukcióban 

is elláthat:  
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Saját feladatként: Ekkor a feladat ellátását költségvetésből oldják meg, amit nem szükséges 

saját szervezeten belül végezni, hanem erre szolgáló szervezeti egység (utazási iroda) 

alapításával is megoldható;  
Önkormányzati részvétellel alapított szervezettel. A kötelező feladatkörbe nem tartozó 

területeken az önkormányzat a magánszereplőkkel egyenrangúan vehet részt a közösségi 

érdeket szolgáló társaságokban (pl. városszépítő egyesület). 
Közfeladat ellátásának átruházása szerződéses formában magánszervezetre. Ennek lényege a 

hasznok és kockázatok megosztása a szerződő felek között. E konstrukcióban gyakorlati 

igények függvényében különböző szerződéstípusok léteznek (menedzsment-szerződés, 

koncessziós szerződés).  
Közszolgáltatások nyújtására szóló megbízás adásával. Ez esetben az önkormányzat 

meghatározott tevékenység végzését, ill. közösségi tulajdonú dolog hasznosítását 

vállalkozóknak vagy no-profit szervezetnek adja ki.  
A szerződések tartalma a köz- és magánszektor szereplői között szabadon alakítható, a felek 

egyező akarata alapján, bár az igaz, hogy kezdetben az írott jog nagyobb meghatározottságot 

jelentett, ma viszont nagyobb a mozgástér, vagyis oldottak a kötöttségeken.  

A francia modell hiányossága, hogy nem kínál megfelelő megoldást a köz- és magánszektor 

gyakori összefonódásának megakadályozására, ami ellen újabb jogalkotási és közigazgatási 

szervezési eszközökkel (pl. az ellenőrzések sűrítésével, a korrupciós ügyek büntetési 

tételeinek emelésével).  

A modell fontos értéke, hogy benne a társulások, a magán, ill. a köz-magán vállalatok 

szolgáltatásszervező tevékenységei sajátos integráló tényezők a közszolgáltatások és 

közfeladatok közös és szervezett ellátásában. Ugyanakkor az integrációs megoldások nem 

csökkentik a decentralizált szolgáltatásszervezési gyakorlatot, mivel a feladatellátás 

jogosítottjai továbbra is a települési önkormányzatok.  

c) A német gyakorlatban alkalmazott „új igazgatási” modell központi alapelve a közigazgatás 

működtetésének fejlesztési célú racionalizálása vállalati módszerek alkalmazásával. 

Németországban a közszolgáltatások menedzsmentjének reformja viszonylag későn, csak az 

1990-es évek elején, a két német állam egyesítésének megvalósulása után formálódott át az új 

igazgatási modellnek megfelelően. A modell fő elemei:  
kimenet-orientált költségvetési tervezés az önkormányzatok szintjén; 

az igazgatási eredmények költségeinek nyilvántartása a takarékossági lehetőségek 

feltárásával, 

a magánszférában szokásos könyvelési rend bevezetése,  

önelszámoló szervezeti egységek kialakítása és ellenőrzése, 

minőségi mutatók meghatározása és felhasználása a menedzsment teljesítményének 

értékelése céljából;  

a helyi igények felmérésén alapuló fogyasztói orientáció erősítése; 

külső források nagyobb mértékű bevonása a települések működtetésébe, 

kiszervezéssel, privatizációval; 

versenyhelyzet teremtése a közfeladatok ellátása terén. 

A német „új igazgatási” modell alapvetően igazgatásszervezési változtatásként kezelhető, 

azaz benne a változások a települési önkormányzatoktól indulnak ki. Nem tartalmaznak 

központi kezdeményezést, ösztönzést vagy elvárást. A figyelem középpontjába a bürokrácia 

tevékenységének racionalizálása áll, a legfontosabb cél a hivatali-szervezeti tevékenység 

minőségi változása. A változtatásoknál a lényeg, hogy megvalósuljon a tevékenységek 

részletes, a szervezet működési szempontjait tükröző elemzése.  
Változtatásokra egyrészt a kis önkormányzatok igazgatásának racionalizálása, másrészt a volt 

kelet-német tartományok hivatali működésének korszerűsítése érdekében volt szükség. A 

modellen belül az igazgatásszervezés mellett működik és attól függetlenül tevékenykedik az 
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önkormányzatok tulajdoni részének kezelésével foglalkozó menedzsment 

(Beteiligungsmanagement).  
Attól függően, hogy egy adott feladat közösségi befolyásának milyen szerepet tulajdonítanak, 

változik az önkormányzat tulajdoni részesedése a településen működő korlátolt felelősségű 

társaságokban és részvénytársaságokban. Ahol a közösségi érdek megkívánja, ott akár 100%-

os is lehet az önkormányzatok tulajdoni részesedése a közösségi feladatok ellátását végző kft-

kből, rt-kből. Ezekben a szervezetekben a helyi közhatalom és az azt képviselő menedzsment 

is szigorúan piaci szereplőként van jelen.  

Nem véletlenül emlegetik a településmenedzsmentnek azt a módját portfolio-igazgatásnak. 

Ebben ugyanis a közfeladatokat magántársasági formában látják el, gyakran  akár 100 %-os 

részesedés mellett (pl. vízművek, csatornázási szolgáltatás üzemeltetése stb.) A közfeladat-

ellátásnak ezt a formáját az önkormányzat nem közhatalomként, hanem magánjogi alanyként 

befolyásolja. (Horváth, 2002). 
 

 

8.4. A településmenedzsment viszonya az önkormányzati szervezethez 

 

 

Az a településmenedzsment, melynek szereplői különböző motivációk alapján végzik 

tevékenységüket, a gyakorlatban is eltérő elveket követve működik. A hatékony működésnek 

tehát léteznek szervezeti filozófia feltételei, amelyek megismeréséhez több hozzá kapcsolódó 

alapkérdést is meg kell válaszolni. Csak a megfelelő válaszok esetén lesz biztosítva, hogy az 

alapvető területek között konzisztens rendszer jöjjön létre (Beluszky és Kovács és Olessák, 

2001).  
A szervezeti filozófia településszinten megfogalmazandó alapkérdései:  

Mi jellemzi a helyi hatalom önkormányzaton belüli megosztását és mekkora a 

hatalom-koncentráció mértéke? 

Melyek a szervezeti orientáció fő területei?  
Mekkora a munkamegosztás szerepe a szervezeten belül?  

Milyen fokú az önkormányzat működésének formalizáltsága?  
Mekkora a szervezeten belül a koordináció mértéke? 
Jellemző-e a szervezetre a szervezeti előrelátás és tanulás?  

 

1. A hatalom érvényesítésének szervezeti helyzete szerint belső és külső 

hatalommegosztásról beszélhetünk. A belső hatalommegosztás biztosítja az 

autonómiafeltételeit, a decentralizáció és demokratizmus működési kereteit. A külső 

hatalommegosztás jelenti a nyitottság, a partnerség és a helyi kapcsolatrendszerek 

demokratikus keretfeltételeit. A hatalom kontrollja – belső és külső – a társadalmi 

nyilvánosság, a felelősség és a gazdasági, társadalmi és politikai egyensúly garanciája is.  
2. A szervezeti orientáció több területre is kiterjedhet. Lehet egyrészt környezet vagy feladat-

orientált, másrészt kliens- vagy fogyasztóorientált. Irányulhat továbbá a működés javítására 

vagy a rendelkezésére álló működési-fejlesztési erőforrások hatékony és gazdaságos 

hasznosítására. Végül elősegítheti az eredményesebb személyzeti-szervezeti munkát, növelve 

a tevékenységben érvényesítendő szakszerűséget. 
3. A munkamegosztás szerepe. A szervezeten belüli munkamegosztás tartalma zárt vagy 

nyitott működést eredményezhet, továbbá a szerepek racionális és hatékony megosztását is 

jelenti. Az észszerű munkamegosztás kialakításába beletartozik a párhuzamosságok 

elkerülése, az információk szelektív hasznosítása, továbbá a bizonylati fegyelem betartása. 

Minden szervezeti struktúrában érvényesül valamilyen mértékű vertikális és horizontális 
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munkamegosztás, amely a szervezet működésének hatékonyságát, átláthatóságát, 

szabályozhatóságát befolyásolja.  
A vertikális munkamegosztás tartalma az alá- és fölérendeltségi viszonyokból adódóan az 

utasító jelleg, a presztízs, a stratégiai és az operatív feladatok szétválasztása, valamint a 

politikai és szakmai szerepek elhatárolása. A horizontális munkamegosztás tartalma a 

szervezeti hatékonyságra való törekvés, a célirányosság, az egyértelmű és specializált 

feladatok és a professzionalizmus.  
4. A működés formalizáltsága. Minden szervezetre jellemzők a munkavállalók közötti 

formális és informális viszonyok. A formális kapcsolatok, amelyeket a munkaköri leírások is 

tartalmaznak, hatáskörökhöz és felelősségi viszonyokhoz is kapcsolódnak. Az informális 

viszonyok a munkatársi kapcsolatok személyes feltételrendszerén alapulnak. Olyan szubjektív 

tényezők, amelyeket a személyes érdekek is motiválnak. Lényeges, hogy a formális és 

informális viszonyok alakulása milyen szerepet tölt be a szervezeten belül, továbbá milyen a 

legitimitáshoz való viszonya az egyes kapcsolatok alakulásának.  

A fentieken túl a szervezet működés formalizáltságának fontos mutatója a szabályozottság és 

a kreativitási arányok alakulása, a szervezet merevségének, ill. rugalmasságának foka, 

továbbá az is, hogy a szervezetre inkább az uniformizáltság vagy a változatosság jellemző.  
5. A koordináció foka az együttműködési hajlandóság mértékét fejezi ki, emellett a 

szervezeten belüli verseny jelenlétére is utal. A koordinációs mechanizmusok sokfélesége és 

intézményesítettsége a koordináció tartalmát és annak minőségét is befolyásolja. A 

szervezetekben az utasítás, a bürokratikus és adminisztratív szabályozáson alapuló 

koordináció formalizálttá, a reciprocitáson alapuló, elsősorban az egymást kölcsönösen segítő 

koordináció, a munkatársi kapcsolatok személyes jellege (pl. szimpátia) informális jellegűvé 

teszi a koordinációt.  
Az együttműködéshez az abban való személyes (anyagi, erkölcsi, előmeneteli, stb.) 

érdekeltség és presztízs is hozzájárul, a hatékony szervezeti működést segíti. A 

koordinációnak szerepe van a belső és külső együttműködés tényleges támogatottságának és 

feltételrendszerének alakulásában, mely a szervezetek megítélésében is megnyilvánul, utóbbi 

pedig kihat az érdekérvényesítés folyamatára is (Petrétei, 1992). 

6. Az előrelátás és tanulás jelentősége. A szervezet rövid és hosszú távú beállítottságát, a 

stratégiai működés fontosságára utal. Az előrelátás és tanulás hosszabb idő alatt megtérülő 

befektetés az egyének és a szervezet egésze szempontjából is. Lényeges eleme a változáshoz, 

az innovációhoz való viszony és az arra való alkalmasság, melynek előmozdítására a terület- 

és településfejlesztés terén és az önkormányzati, illetve költségvetési szférában is új típusú 

szervezetek jönnek létre, melyek segítik, támogatják az innovációs folyamatokat, illetve 

generálják, koordinálják a szereplők közötti kapcsolatok létrejöttét. A szervezeti előrelátás és 

tanulás feltétele a szervezeti tapasztalatok gyűjtése, elemzése és hasznosítási lehetőségeinek 

feltárása is, új módszerek keresése.  
 

 

8.5. A településmenedzsent működési keretei 

 

 

A szervezeti filozófia alapkérdéseit befolyásoló elemek sajátosságai függnek attól, hogy 

milyen közegben érvényesülhetnek. A menedzsment filozófiáját messzemenően 

meghatározza, hogy a szervezet működésében a négy fő modell (bürokratikus, technokrata, 

korporatív, demokratikus) közül melyik ad valódi keretet a működésnek, azaz melyik hatása 

érvényesül a legerősebb mértékben.(László, 1998). 
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a) A bürokratikus modellben a hierarchia és a jogszabályok betartása a legfontosabb 

kritérium. A különböző bürokratizált hatáskörök érvényesülése gyakran az érdekérvényesítő 

törekvéseknek is gátat szab. A hivatalban általában hiányzik vagy korlátozottan van jelen az 

érdekeltség, a szervezet és az egyén is alapvetően „előírás-vezérelten” működik. Egy jól 

működő államigazgatási szerv nem nélkülözheti a hierarchia és a bürokrácia sajátosságait, 

nem véletlenül jönnek létre e szervek felülről (pl. kormány, minisztériumok, országos 

hatáskörű szervek, dekoncentrált szervezetek stb.), amelyek gyakorlatilag jogszabályok által, 

a kormány szervezetalakítási jogának érvényesítésével létrehozott szervezetek, ahol a 

feladatokat és hatásköröket is jogszabályok állapítják meg.  

b) A technokrata modellek a szaktudást, szakértelmet helyezik előtérbe, ezáltal korlátozzák is 

az érdekérvényesítést. A szervezetalakításnál az információáramlás, a logikai követelmények, 

a tapasztalati tények és nem a jogi, formalizált szabályozás érvényesül. Ez a modell az 

érdeksemlegesség elvét hirdeti, de az információk birtoklása is érdekekhez kapcsolódik és 

lehetőséget teremt a visszaélésekre (pl. információk manipulálása, egzaktnak tűnő adatok 

felhasználása, prekoncepciók stb.). A technokrata modell a tényeket veszi figyelembe, ám ott, 

ahol a személyek szerepe fontos, nem lehet az érzelmek nélkül, a személyiség szerepét 

figyelmen kívül hagyva szervezetet működtetni. (Pl. lakossági érdekérvényesítés, 

munkavállalás, humán erőforrások esetében, de a vezető-beosztott viszonyban és a munkatársi 

kapcsolatokban sem.)  
c) A korporatív modell a szervezetalakítás és -működtetés során a beleszólás, a részvétel 

érdemi fontosságára helyezi a hangsúlyt. Arra fókuszál, hogy az érdekcsoportok szerepe, az 

érdekérvényesítés lehetősége, az érdekszövetségek létrejötte a döntések hatékonyságának 

javulását segítse elő. A korporatív modell a kisebb csoportok szövetségkötését a kölcsönös 

érdekek alapján ösztönzi. A modell a döntések szempontjából időigényes és viszonylag nagy a 

tranzaktív költségigénye is, hiszen a tárgyalások, egyeztetések, érdekcsoportok véleményének 

megismerése időigényes. Ilyen a lakosság, a politikusok, a hivatalnokok, a szakemberek 

kapcsolata is. Az, hogy a szervezetek milyen módon veszik igénybe az érdekeltek és 

érintettek beleszólását a döntésekbe, a korporativitás sajátosságainak érvényesülését jelenti.  
A korporatív modell is működhet diszkriminatív módon, ha a döntésekbe való beleszólást csak 

néhány érdekcsoportnak teszik lehetővé, ill. ha meghatározott érdekcsoportok véleményével 

nem számolnak, kizárva azokat az érdekérvényesítési lehetőségekből. A szervezet ilyenkor a 

figyelmét csak bizonyos csoportokra összpontosítja, ezáltal más csoportok alulreprezentáltak 

lesznek (pl. a népesség egy csoportja az önkormányzati vagy a non-profit szervezetek 

támogatásánál alulreprezentált, más része viszont felülreprezentált lehet). Mindezek hátránya, 

hogy szétforgácsolja az erőforrásokat, elfogultság érvényesül, továbbá párhuzamosságok és 

társadalmi-politikai feszültségek is keletkezhetnek.  
d) A demokratikus modellben a szervezetalakításnál a beleszólás és az érdekképviselet 

lehetősége kerül előtérbe. Különösen fontos a demokratizmus a választott testületek és 

bizottságaik létrehozásánál, ahol a képviseleti elvek érvényesülése az érdekegyeztetési 

lehetőségeket biztosítja. Az önkormányzati szervek, az önkormányzati igazgatás a 

demokratizmus elvén nyugszik, ahol a legfontosabb elvek:  

- demokratizmus, 

- decentralizáció, 

- autonómia, 

- érintettek és érdekeltek részvétele,  

- érdekartikuláció lehetősége, 

- önálló döntés, stb.  

Az önkormányzati szervek esetében a mellérendeltség, vagyis az egyenlő alapjogok, azonos 

jogok biztosítása jelenti a demokratikus működés feltételét, ahol a választás, a szabadon 

vállalható feladatok, a hatáskörgyakorlás védelme, a gazdálkodási önállóság, az adókivetési 



 

 
 

101 

jog gyakorlásának lehetősége, a szabályozási önállóság, a szervezetalakítási szabadság stb. 

fejezik ki a demokratikus elvek érvényesülésének lehetőségét. 
A közigazgatás korszerűsítése, a kormányzás hatékonyságának, ill. a hatékonyság 

növelésének igénye a fejlett demokráciával rendelkező, ill. abban az irányban haladó országok 

esetében a közszolgáltatások decentralizációjában és dekoncentrációjában nyilvánul meg.  
A decentralizáció egyes közszolgáltatási feladatoknak az önálló helyi közigazgatási 

szintekhez való telepítése, amely nagy döntési önállóságot ad a szinteknek (de nem jelent 

automatikusan nagyobb pénzügyi önállóságot). A helyi önkormányzatok szerepe növekszik, a 

döntések közelebb kerülnek a lakossághoz.  

A dekoncentráció egyes közigazgatási feladatok áttelepítése (letelepítése) a központi, 

minisztériumi szférából az igazgatás alacsonyabb szintjeire, az ott kialakított hivatalokhoz, 

autonóm szervezetekhez, ügynökségekhez. A feladatvégzés folyamata közelebb kerül az 

állampolgárokhoz, de változatlanul a központi kormányzat kompetenciájába tartozik.  
A közigazgatás decentralizációját és a dekoncentrációját kiváltó fő folyamatok:  

. a) A feladat és hatáskörök változása miatt szükséges struktúraátalakítás, ahol fő 

szempontok lehetnek többek között: 

 feladat-racionalizálás, hatékonyságnövelés, vagy a méretgazdaságosság 

előnyeinek kihasználása (pl. Belgium);  
 a kulturális vagy nyelvi alapon elkülönülő régiók és új közigazgatási egységek 

törvényhozó erővel való felruházása (pl. Olaszország, Spanyolország); 

 a regionális szint felértékelődése révén több fejlesztési forráshoz jutás (pl. az 

EU-hoz csatlakozás céljából. Görögország esetében),  
 regionális szintű önkéntes társulások kialakítása (pl. Finnországban).  

b) A finanszírozás átalakulása. Az állam a közkiadások jelentős részét az önkormányzatokon 

át költi el feladatmegosztáshoz kapcsolódó forrásmegosztás formájában.  

A központi költségvetésben, de az államháztartás más alrendszerében is egyre nagyobb 

arányúak a támogatások, mert a decentralizációs folyamatok miatt a kormányzás alacsonyabb 

szintjeire delegált feladatok finanszírozásához forrásokat kell biztosítani. Mindez 

konfliktusokkal jár, mert az állami pénzügyi egyensúlyi problémák kezelése miatt a 

támogatások direkt csökkentése is bekövetkezik, ill. új feladatoknak az alsóbb szintekre 

delegálásával éppen a központi költségvetés tehermentesítése a cél.  
A pénzügyi autonómia és hatékonyság, valamint a helyi szolgáltatási igényekre való reagálás 

összhangjának megteremtése a finanszírozás kulcskérdése, mely az Európai Unión belül is 

ellentmondásos, ugyanis a gazdaságilag kedvező megoldás nem mindig jó az állampolgár és a 

képviselő kapcsolattartása szempontjából, mivel térben (pl. kistérségben vagy nagyobb 

egységben) a kívánatosnál messzebb kerülnek egymástól.  
c)Az EU-integrációból adódó új önkormányzati feladatok, amelynek során a sokszínűség 

mellett megy végbe a feladat- és hatáskörök, valamint a pénzügyi források decentralizációja. 

Meg kell teremteni az uniós források fogadásának feltételeit, mely szorosan összefügg a 

forrásokhoz szükséges sajátforrások biztosításával, a pályázati források igényléséhez és 

monitoringjához szükséges intézmények, szervezetek létrehozásával (méretével, 

finanszírozásával, stb.), az átláthatóság, áttekinthetőség biztosításával (Beluszky és Kovács és 

Olessák, 2001; Verebélyi, 2000).  
Az önkormányzatok által végzett településmenedzsmentnek mindezekre a változásokra 

reagálni kell, fel kell készülni a helyi szereplőkkel együtt éppen a hatékonyság érdekében, 

figyelembe véve a szubszidiaritás, a partnerség, a forráskoordináció és a forráskoncentráció 

elveit is. A menedzsment szempontjából kiemelt jelentősége van a non-profitszférának és 

szervezeti sajátosságainak, mert a szféra sajátossága, hogy:  
 kisméretűszervezetekből áll;   
 az alapítók karizmatikus személyiségek (nem „hivatalnokok”), 
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 motivált és küldetés-orientált tagjai vannak (nem bürokraták), 

 önkéntes munkát végző munkatársakból állnak,  
 munkájukban a helyzethez és a személyiséghez kötöttség dominál, mely 

instabil, de rugalmas tevékenységet eredményez,  

 a tervszerűség alacsonyabb szintjén tevékenykednek, de a munkájukra 

koncentrálnak, 

 alacsony szintű az adminisztrációjuk stb.  

 

 

8.6. Önkormányzati értékrendek, szemléletek és településmenedzsment 

 

 

A települési önkormányzatok működési gyakorlatában a stratégiai és az operatív személet 

egyaránt megtalálható. A kétféle szemlélet egyes feladatcsoportok megoldásában elkülönült 

és kevert formában is jelen lehet. (A rövid távú célok elérésénél általában az operatív 

szemlélet érvényesül, a hosszabb távra szólóknál az operatív és a stratégiai személet 

keveredik.) (László, 1998; Horváth, 1997a,b).  
A stratégiai szemléletű menedzsment 

 hosszútávban gondolkodik, 

 folyamatosankeresi az alternatívválasztásilehetőségeket, 
 a politikaiértékek által vezérelt, 
 fejlesztés és innováció-orientált, 

 kreatív módon reagál a gazdasági környezet változásaira, 
 a környezethez igazítja a szükséges szervezeti változtatásokat 

 rugalmasságra törekszik, 
 a belső és külső hatásokat elemzi, 
 a közösség szervezeteinek hálójára figyel és önmagát is a közösségben értelmezi, 

 tudatosan kezeli a bizonytalanságokat, amelyekre érzékeny, 
 a funkciók és feladatok közötti összefüggéseket figyeli, elemzi.  

Az operatív szemléletű menedzsment: 
 a folytonosságra, a működési mód fenntartására törekszik, 

 működtető jellegű, 
 a szakmai követelményekre koncentrál, 

 a működés folyamatosságát feltételezi, 
 a szervezetet önmagát tartja meghatározónak, 
 stabilitásra törekszik, 

 figyelmét az adott tevékenységre koncentrálja, 
 a szervezet határain belül marad, 

 külön-külön az egyes feladatokra koncentrál, 
 a folyamatosság biztosítását feltételezi. 

A települések menedzselése során az önkormányzat mindig valamilyen értékrend alapján 

cselekszik. Ez az értékrend lehet igazgatási, üzleti és közösségi szemléleten alapuló.  
a) Az igazgatási szemléletű értékrend kiszolgáló jellegű, amelyben a szolgáltatást igénylő 

polgár csupán passzív igénybevevő. A szolgáltató szervezet monopolista, zárt és nem 

kooperatív, a kötelező feladatok körén belül marad. A szervezet alkalmazottait merevség és 

rövidtávú gondolkodás jellemzi, és az időnként végrehajtandó reformok is csak a meglevő 

működési formák stabilitását szolgálják. E szemléletben a működési egyensúly fenntartása a 

cél, az elsődleges feladat a kötelesség-teljesítés, és a bürokratikus szellemből következően 

államközpontú, előírás-vezérelt, hatalom demonstráló kultúra jellemzi.  
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b) Az üzleti szemléletű értékrend a szolgáltatásoknál menedzselő típusú magatartást követel, 

amely versenyelvű, szelektíven nyitott, a kínálat és a választási lehetőségek bővítésére 

törekszik, vevő- és ügyfél-centrikus, azaz „kliensorientált”. Üzleti stratégiáját a szolgáltatási 

igények és erőforrások által vezérelt változások, továbbá hosszútávú gondolkodás és 

előrelátás, prognosztizálás jellemzik. Fontos elve a kötelezőn túli szerepvállalás a 

közszolgáltatásokban, melyben a rugalmasságra és a stratégiai innovációra helyezi a 

hangsúlyt. A minőségi szolgáltatás és a tényleges, személyes teljesítmény, ill. annak mérése, 

piaci elismertsége a fontos, mivel piacközpontú, igényt teljesítő és gazdaságosságra törekszik. 

Ezt az értékrendet a magas szintű „feladatkultúra” vezérli (Horváth, 2002).  

c) A közösségi szemléletű értékrend az önkormányzati munkában közösségi szellemű, 

civilközpontú, gondoskodó, eredményességre törekvő, személyek közötti kulturált viszonyok 

megteremtésére törekvő menedzsmentet igényel. Az autonóm személyt előtérbe helyező 

értékrend az öntevékenységre épít és széles körű partneri viszony jellemzi. Igényelvű és 

önfejlesztő, feltételezi a polgár aktív közreműködését a helyi problémák megoldásában, ezért 

állampolgár közeli. Stratégiáját a térség és településfejlesztési orientáció jellemzi, megelőző 

és kreatív jellegű, a közösségre építve aktívan reagál annak kezdeményezéseire. Fontos értéke 

a közösségfejlesztés. A teljesítményt elsődlegesen a lakosság elégedettségével méri, a végső 

eredmény és hatás szempontjából egyaránt. 
A településmenedzsment hatékonyságát alapvetően befolyásolja, hogy az önkormányzatok 

milyen szemlélettel végzik településfejlesztő-irányító munkájukat. Attól függően, hogy rövid 

vagy hosszú távú, felülről vagy alulról kiinduló fejlesztési elképzelésekről, koncepcióról van-

e szó, négy szemléletfajta különíthető el (László, 1998; Johnson, 1999): 
a) A rövidtávú ún. „low road”szemlélet főként külső (exogén) forrásokra épít, mivel nem 

ösztönzi változtatásra, előrelátásra a helyi szereplők többségét. Az eredményeket a rövid 

távon ható tényezőktől várja, ezért ezek az eredmények gyakorlatilag a helyi gazdaság és 

intézmények működtetéséhez kapcsolódnak, háttérbe szorítva a fejlesztéseket és az innovációt 

is. A rövid távú szemlélet abból indul ki, hogy a kistérség termelékenysége úgy javítható, ha a 

reálbérek és egyéb költségek (pl. bérleti díjak, telekárak, helyi adók, stb.) nem nőnek, mert 

csak a kisebb költségek mellett telepíthető több termelő az adott térségbe. (Jó példák erre az 

1970-es évek magyarországi ipartelepítései. Az önkormányzatok egy részének helyi 

gazdaságfejlesztési politikájában is érzékelhető volt ez a szemlélet az elmúlt időszakban, 

főként a fejletlen, elmaradott térségekben). (Beluszky és Kovács és Olessák, 2001). 

c) A hosszútávú fejlesztési célokon alapuló „high road” szemlélet a belső (endogén) források 

feltárására törekszik rövid és hosszú távon, a belső erőforrások feltárásával igyekszik a helyi 

gazdaság fejlesztését ösztönözni és innovatív jellegét erősíteni. A helyi gazdaság 

fejlesztéséhez kapcsolódóan a technológiai színvonal, a humántőke és a vállalkozói környezet 

fejlesztése kiemelt szempont. A kis- és középvállalkozások működési feltételrendszerének 

javításához, fejlesztéséhez igyekszik forrásokat találni. A helyi gazdaság fejlesztése céljából a 

működtetés és a háttérszolgáltatások kínálatát is ösztönzi, mert ez által tudja vonzóvá tenni a 

települést a külső befektetők számára. A feltételek között az infrastruktúra fejlesztése, a 

technikai-technológiaikörnyezet, a K+F stb. fejlesztésének ösztönzése a kiemelt szempont.  

d) A rövidtávú gondolkodáson alapuló „top-down” szemlélet akkor jellemzi a 

menedzsmentet, amikor az erőforrások térbeli mobilitása gyenge, emiatt a településfejlesztés 

számára az immobil erőforrások a lényegesek (pl. a termőföld, a természeti tényezők stb.). A 

gazdasági növekedésben a mennyiségi szemlélet dominál, a területi-települési egyensúlyra 

való törekvést is ez a szemlélet uralja. Minden problémát a piaci tényezőkre vezet vissza, a 

térség, a területek csak mint gazdasági tényezők fontosak. Ez a szemlélet a munkahely–

lakóhely viszonyában túlzottan felértékeli a munkahely szerepét és háttérbe szorítja a 

lakóhelyen jelentkező gondok megoldását.  
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e) A „bottom up”szemlélet az előzőnek abszolút ellentéte, mivel a gazdasági fejlődés 

komplex fogalma alapján, annak értelmezésével a területi konfliktusok feltárására és 

kezelésére úgy reagál, hogy a területi szintek önálló politikájára épít. A különböző területi 

szinteket (település, megye, régió) aktivizálja, és a helyi szereplőknek tulajdonít fontos 

szerepet. E szemlélet alapján a klasszikus gazdasági célok mellett egyre több társadalmi, 

kulturális, politikai cél jelenik meg a fejlesztéseknél, valamint előtérbe kerülnek a helyi 

sajátosságok, a társadalmi viszonyok és a helyi közösségek aktív szerepének ösztönzése is. A 

helyi közösségek fejlesztésének igénye a meghatározó tényező, ahol a belső források és helyi 

akarat, az ún. „láthatatlan” gazdasági tényezők is a figyelem középpontjába kerülnek (pl. 

munkakultúra, életminőség, helyi identitás, akarat stb.) (Verebélyi, 2000). A belső tényezők 

szerepének felértékelődése a helyi kezdeményezéseket a lakosság és a helyi vállalkozások 

oldaláról is ösztönzi. Minél erősebben támaszkodik a menedzsment a helyi, belső erőforrások 

aktivizálására, annál nagyobb lesz a szerepe a település és térség identitásának, mely 

hozzájárul a település imázsának, jó hírének alakulásához is. 

 

 

Ellenőrző kérdések 

 

Melyek a településmenedzsment kemény és lágy komponensei? 

Mi a különbség az ad-hoc jellegű, a témamenedzselő és a pozicionáló menedzsment között? 

Miben tér el egymástól az előírás-vezérelt és az ügyfélorientált önkormányzati menedzsment? 

Miben különbözik a technokrata szemléletű és a bürokratikus menedzsment?  

Melyek a demokratikus közigazgatás jellemzői?  

Mi a lényege az új közmenedzsmentnek és milyen a magánszektorhoz való viszonya?  

Mi jellemzi a klasszikus „köz”igazgatást, és milyen közjogi vonatkozásai vannak?  

Melyek az új igazgatási modell lényegi vonásai? 

Mi a különbség a tradicionális és a stratégiai tervezés között?  

Milyen szemléletet igényel a stratégiai és az operatív menedzsment?  

Melyek a szervezeti filozófia alapkérdéseit?  

Mit jelent a közfeladatok decentralizált menedzselése?  

Milyen önkormányzati értékrend típusok léteznek?  

Mi a „top-down” és a „bottom up” szemlélet, hogyan érintik ezek a kistérségi fejlesztéseket?  

Mi jellemzi a „low road” és a „high road” szemléletet, és milyen fejlesztési forrásokra építenek?  

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 

Milyen összefüggés lehetséges a településméret és a helyi menedzsment színvonala között? 

Elősegítheti-e a várossá nyilvánítás egy település esetében a menedzsment javulását? 

Tükröződik-e a helyi menedzsment képzettségi szintje és a településtervezés szemléletében?  

Van-e oksági kapcsolat a településméret és a helyi menedzsment szemlélete között? 

A demokratikus közigazgatású települések működtetésében milyen értékrend érvényesítése 

lehet a legeredményesebb? 
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1. Bevezetés 
 

 

Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 

Az Országgyűlés elismeri és védi a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz 

való jogát. 

A helyi önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer részeként hozzájárulnak az 

Alaptörvényben foglalt államcélok megvalósításához, elősegítik a jogszabályi kötelezettségek 

teljesítését. 

Az Országgyűlés tisztelettel adózva hazánk haladó önkormányzati hagyományai előtt, az 

Alaptörvényben meghatározott önkormányzati jogok kiteljesítése, a helyi önkormányzáshoz 

szükséges feltételek megteremtése, a nemzeti együttműködés erősítése, a települések önfenn-

tartási képességének elősegítése, valamint a helyi közösség öngondoskodásra való képességé-

nek erősítése érdekében - figyelembe véve a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában 

foglalt alapelveket - az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, az 

51. § (2) és (3) bekezdése tekintetében az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése alapján a követ-

kező törvényt alkotja: 

 

I. FEJEZET 

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

Értelmező rendelkezések 

 

1. § E törvény alkalmazásában: 

1. választópolgár: aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán válasz-

tójoggal rendelkezik, 

2. kormányhivatal: a helyi önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó fővárosi vagy me-

gyei kormányhivatal, 

3. képviselő-testület határozata: normatív határozat és egyedi határozat. 

 

Alapvető rendelkezések 

 

2. § (1) A helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai közösségének 

joga, melynek során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó 

együttműködés a helyi közösségen belül. 

(2) A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvános-

ságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. 

3. § (1) A helyi önkormányzás joga a települések (települési önkormányzatok) és a megyék 

(területi önkormányzatok) választópolgárainak közösségét illeti meg. 

(2) Települési önkormányzatok a községekben, a városokban, járásszékhely városokban, me-

gyei jogú városokban és a fővárosi kerületekben működnek. 

(3) A fővárosi önkormányzat települési és területi önkormányzat. 

(4) A választópolgárok választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson történő részvé-

telükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat. 
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4. § A helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a 

helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi fel-

tételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak. 

5. § A helyi önkormányzatok által ellátott, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében rögzített 

feladat- és hatáskörök jogszerű gyakorlása alkotmánybírósági és bírósági védelemben része-

sül. 

6. § A helyi önkormányzat feladatai ellátása során: 

a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja 

a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt; 

b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrá-

sait; 

c) egyes közszolgáltatások igénybevételét - törvény felhatalmazása alapján - rendeletében 

feltételekhez kötheti. 

7. § (1) Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerint megkeresett szerv a helyi ön-

kormányzat megkeresésére harminc napon belül érdemben köteles válaszolni. 

(2) Amennyiben a tájékoztatás, a válaszadás vagy az intézkedés nem a megkeresett szerv ha-

táskörébe tartozik, az köteles a megkeresést nyolc napon belül áttenni a hatáskörrel rendelke-

ző szervhez és erről a megkereső helyi önkormányzatot egyidejűleg tájékoztatni. 

8. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek: 

a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik sze-

rint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához; 

b) betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az (1) bekezdés-

ben foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit. 

9. § Az e törvényben meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét 

figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni. 

 

 

II. FEJEZET 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

 

Önkormányzati feladat- és hatáskörök 

 

10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa ön-

ként vállalt feladat- és hatásköröket. 

(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - 

önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal 

más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat 

mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megol-

dása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskö-

rök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források 

terhére lehetséges. 

(3) A helyi önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön 

megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a fela-

datellátás finanszírozásáról. 

11. § (1) A községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a fővá-

rosnak és kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és ha-

táskörei lehetnek. 
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(2) Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelem-

be véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen 

a) a gazdasági teljesítőképességet; 

b) a lakosságszámot; 

c) a közigazgatási terület nagyságát. 

(3) Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és hatáskörellá-

táshoz szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket. 

12. § (1) A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat 

számára előírt kötelező feladat- és hatáskör ellátását - annak egyetértésével - más települési 

önkormányzat vagy társulása önként akkor vállalhatja, ha azt 

a) a lakossági igények indokolják; 

b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon; 

c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkülképes ellátni. 

 

(2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete - a fela-

dat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén - rendeletben, a társulás hatá-

rozatban dönt a feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább három 

hónappal korábban. Az (1) bekezdésben foglalt feltételek meglétét a kormányhivatal - indo-

kolt esetben más állami szervek bevonásával - törvényességi felügyeleti eljárás keretében 

vizsgálja. Törvény vagy megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában az ellátás megkezdé-

sének időpontja a döntést követő év január 1. napja. 

(3) A feladat- és hatáskör vállalása esetén a települési önkormányzat a központi költségvetés-

től igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását. 

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondos-

kodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása 

és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek par-

kolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- 

és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közműve-

lődési tevékenység támogatása; 

8.3 szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a haj-

léktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
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18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás; 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelke-

zései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. 

14. §4 (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, 

ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák. 

(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem 

viselheti 

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásá-

ban, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai 

rendszerre közvetlenül utal. 

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület 

neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfog-

lalását. 

 

14/A. §5 Azonos településen - a fővárosban azonos kerületen - belül eltérő nevű, azonos név 

esetén eltérő jellegű közterületek lehetnek. 

15. § A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben meghatáro-

zott módon és mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy fela-

datellátásba történő bevonását. 

16. §6 (1) Ha az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség határ-

ideje eredménytelenül telt el, vagy a határidőben történő teljesítés elmaradásának reális veszé-

lye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósításáról saját hatás-

körben gondoskodhat. A Kormány a beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 

egyedi határozatban dönt.7 

(2) A Kormány határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett önkormányzat képviselő-

testülete a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kérheti. A perben felperesként az 

önkormányzat képviselő-testülete, alperesként a Kormány vesz részt. A Kormányt - ha a 

Kormány az (1) bekezdésben említett határozatában másként nem rendelkezik - a helyi ön-

kormányzatokért felelős miniszter képviseli. A bíróság a határozat felülvizsgálata során a pol-

gári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetének rendelkezéseit - a (3) bekez-

désben írt eltérésekkel - alkalmazva, soron kívül jár el. 

(3) A keresetlevelet a Kormányt a (2) bekezdés alapján képviselő miniszternél a felülvizsgálni 

kért határozatnak a Magyar Közlönyben történő közzétételének napjától számított tizenöt na-

pon belül kell benyújtani. Ha a perben a miniszter által vezetett minisztérium ügyintézője jár 

el képviselőként, képviseleti jogosultságát - külön meghatalmazás nélkül - munkáltatói iga-

zolványával igazolja. A perben első fokon eljárt közigazgatási szervnek a minisztert kell te-

kinteni. A bíróság ítélete ellen felülvizsgálatnak és perújításnak helye nincs. 

(4) A helyi önkormányzat köteles a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonát érintő 

intézkedések tűrésére. 

(5) A Kormány által kijelölt miniszter jogosult bármely önkormányzati beruházás teljesítésé-

nek megvalósulását megismerni a tervezéstől a beruházás befejezéséig. A miniszter - a szemé-

lyes adatok kivételével - adatot kérhet be, jogosult a beruházást megvalósító önkormányzat 

irataiba betekinteni, a beruházás teljes dokumentációját megismerni. 

(6) Az önkormányzat és a jogszabályban meghatározott állami szervek - annak érdekében, 

hogy a beruházások megvalósítása figyelemmel kísérhető legyen - a jogszabályban meghatá-
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rozott adatokat szolgáltatják az (5) bekezdés szerinti miniszter részére. Az adatszolgáltatás 

személyes adatokra nem terjed ki. 

16/A. §11 A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el 

nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel 

történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy kizárólag ezen 

közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, 100%-os önkormányzati tulaj-

donban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 

100%-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve önkor-

mányzati társulás láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint. 

 

A helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok 

 

17. § (1) A települési és a fővárosi önkormányzat a helyi közbiztonságról, vagyonának, más 

értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet 

létrehozásával is gondoskodhat. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet alaptevékenységét a települési és a fővárosi 

önkormányzat területe szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött írás-

beli együttműködési megállapodás alapján, a rendőrség szakmai felügyeletével végzi. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet által végezhető feladatokat, az alkalmazható 

kényszerítő eszközöket, az együttműködési megállapodásra, valamint a szervezet működésére 

vonatkozó szabályokat, továbbá az e feladatokat ellátókkal szemben támasztott személyi felté-

teleket törvény határozza meg. 

 

(4) E § rendelkezéseit alkalmazni kell akkor is, ha az önkormányzat az (1) bekezdésben meg-

határozott feladatokról nem önálló szervezet létrehozásával gondoskodik. 

 

Államigazgatási feladat- és hatáskörök 

 

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, 

a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal és a 

közös önkormányzati hivatal ügyintézője 

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy 

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási 

feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, 

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja. 

(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint a 

polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője államigazgatási feladat- 

és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja 

felül. 

 

III. FEJEZET 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK, SZERVEIK ÉS MŰKÖDÉSÜK 

 

Értelmező rendelkezés 

 

19. § E fejezet alkalmazása során: 
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a) a képviselő-testület, közgyűlés valamint a polgármester hatáskörébe tartozó választás, ki-

nevezés, vezetői megbízás joga - a megyei közgyűlés elnökének választása kivételével - ma-

gában foglalja a felmentés, a megbízás visszavonásának jogát; 

b) az egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 

visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 

büntetés kiszabása kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni. 

 

A települési önkormányzatok 

 

20. § (1) A községi önkormányzat köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott 

feladatokat, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, az ehhez szükséges közszolgálta-

tások közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják. 

(2) A nagyközségi címet használhatják azon községi önkormányzatok, amelyek a törvény 

hatálybalépésekor nagyközségi címmel rendelkeztek, továbbá, amelyek területén legalább 

háromezer lakos él. 

21. § (1) A járásszékhely városi, valamint a városi önkormányzat - törvényben meghatározot-

tak szerint - olyan közszolgáltatásokat lát el, melyeket saját területén és vonzáskörzetében, 

vagy a járás egész területén gazdaságosan, hatékonyan és a szakmai szabályok előírásainak 

megfelelően képes biztosítani. 

(2) A megyei jogú város települési önkormányzat, amely - törvényben meghatározottak sze-

rint, az abban foglalt kivételekkel - azokat a közszolgáltatásokat is biztosítja, melyek saját 

területén túl a megye egészére vagy nagy részére kiterjednek. 

(3) Megyei jogú város a megyeszékhely város és az Országgyűlés által e törvény hatálybalé-

pése előtt megyei jogúvá nyilvánított város. 

(4) A megyei jogú város képviselő-testülete a közgyűlés. 

 

 

Megyei önkormányzat 

27. § (1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak 

szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat 

lát el. A megyei önkormányzat képviselő-testülete a közgyűlés. 

(2)17 

(3) A megyei közgyűlés elnöke - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt, a 

jegyző javaslatára az aljegyzőt. 

(4) A megyei önkormányzatra a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseket az (1)-

(3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

A képviselő-testület 

 

41. § (1) A helyi önkormányzat jogi személy. A képviselő-testületet a polgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke, a főpolgármester képviseli. 

(2) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A képvise-

lőtestület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő-

testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei önkor-

mányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás. 

(3) Önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület fel-

hatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, 

a polgármester, továbbá a jegyző hozhat. 
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(4) A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármes-

terre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E 

hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. 

(5) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 

(6) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban 

meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet 

és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet 

természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel. 

(7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben törvény kivételt nem tesz - kine-

vezi az intézmény vezetőjét. 

(8) Törvény előírhatja, hogy meghatározott közszolgáltatást kizárólag erre a célra alapított 

költségvetési szerv, olyan állami vagy legalább többségi önkormányzati tulajdonban álló, jogi 

személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amelyben az állam vagy az önkormányzat le-

galább többségi befolyással bír vagy e gazdasági társaság legalább többségi tulajdonában álló 

és legalább többségi befolyása alatt álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság 

vagy önkormányzati társulás láthat el. 

(9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 

átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza. 

 

42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 

 

1. a rendeletalkotás; 

2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt 

választás, kinevezés, vezetői megbízás; 

3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; 

4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adós-

ságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása; 

5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási meg-

állapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból tör-

ténő kiválás; 

6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 

szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 

8. közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 

9. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 

10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása; 

11. állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzetei-

ről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; 

12. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással kap-

csolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 

13. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy 

éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 

14. a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása; 

15. területszervezési kezdeményezés; 

16. amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 

 

A képviselő-testület működése 

 

43. § (1) A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül tartja 

meg. 
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(2) Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. A megyei közgyűlés alakuló ülését a 

választást követő tizenöt napon belül a korelnök hívja össze, és vezeti a megyei közgyűlés új 

elnökének szervezeti és működési szabályzat szerinti megválasztásának időpontjáig. 

(3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint meg-

alkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgár-

mester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgár-

mestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. 

44. § A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatáro-

zott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell 

hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a 

kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. 

Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, 

időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. 

45. § A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e 

hatáskörét az alpolgármester, több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpol-

gármester gyakorolja. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, 

a tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a képviselő-

testület összehívásának, vezetésének a módjáról. 

46. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános. 

 

(2) A képviselő-testület 

 

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 

tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 

esetén; 

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 

annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tár-

gyalásakor; 

c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 

feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkor-

mányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

(3) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott 

alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá meghívása esetén a polgármesteri 

hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A 

nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napi-

rendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, 

mely esetben kötelező az érintett meghívása. 

47. § (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati képvise-

lőknek több mint a fele jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kí-

sérni. 

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő ön-

kormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén a megválasztott önkor-

mányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. Ennek hiányában a képvi-

selő-testület a javaslatot elutasította. A betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határo-

zatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

48. § (1) A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. 

(2) A nyílt szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat rendel-

kezik. 

(3) A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének in-

dítványára, továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a szervezeti és működési szabályzatban 
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meghatározott esetekben. Ugyanazon döntési javaslat esetében egy alkalommal lehet név sze-

rinti szavazást javasolni. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma és ösz-

szetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javasla-

tot tartalmazó) kérdésekben. A név szerinti szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti 

és működési szabályzat rendelkezik. 

(4) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon titkos 

szavazást tarthat a 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben. 

(5) Az ülésvezető megállapítja a szavazás eredményét. Ha a szavazás eredménye felől kétség 

merül fel, bármely önkormányzati képviselő kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet 

ismételni. 

49. § (1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzá-

tartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a sze-

mélyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére 

vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkor-

mányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. 

(2) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a személyes 

érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit. 

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a közeli hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről 

szóló törvényben meghatározott közeli hozzátartozót kell érteni. 

50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, továbbá a tör-

vényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megál-

lapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) be-

kezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

51. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott rendeletet a polgármester 

és a jegyző írja alá. 

(2) Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szoká-

sos - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni. A saját 

honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét a honlapján is közzéteszi. Kihirdetéséről a 

jegyző gondoskodik. A helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a kihirdetését köve-

tően haladéktalanul megküldi a kormányhivatalnak, és a kormányhivatal továbbítja azt a helyi 

önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek. 

(3) Ha az önkormányzati rendelet kihirdetett szövege eltér az önkormányzati rendelet aláírt 

szövegétől, a polgármester vagy a jegyző kezdeményezi az eltérés helyesbítését. Az önkor-

mányzati rendelet a hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő hatodik 

munkanapon helyesbíthető. Az eltérés megállapítása esetén a helyesbítés megjelentetéséről a 

jegyző az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon gondoskodik. 

(5) Közterület elnevezésének rendjét a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat ren-

deletben állapítja meg. 

(6) A (2)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a normatív határozat közzétételére is alkal-

mazni kell. 

52. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

a) a testületi ülés helyét; 

b) időpontját 

c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét; 

d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét; 

e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat; 

f) az előterjesztéseket; 

g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, 

továbbá az ülésen elhangzottak lényegét; 
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h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát; 

i) a döntéshozatalban résztvevők számát; 

j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát; 

k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését; 

l) a szavazás számszerű eredményét; 

m) a hozott döntéseket és 

n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. 

 

(2) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A jegy-

zőkönyv közokirat, amelynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülésről külön jegy-

zőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köte-

les megküldeni a kormányhivatalnak. 

(3) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-testület előter-

jesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat 

megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. A zárt ülésen hozott 

képviselő-testületi döntés is nyilvános. 

53. § (1) A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 

szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési 

szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik: 

 

a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről; 

b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról; 

c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről; 

d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének 

fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről; 

e) a nyilvánosság biztosításáról; 

f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról; 

g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról; 

h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről; 

i) a közmeghallgatásról; 

j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól; 

k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről; 

l) a képviselő-testület bizottságairól. 

(2) A képviselő-testület érdemi tevékenységének elősegítése érdekében meghatározhatja az 

egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeretet, a hozzászólások maximális időtartamát, 

korlátozhatja az ismételt hozzászólás, indítványozás lehetőségét. 

(3) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszer-

veződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képvise-

lő-testület és bizottsága ülésein, továbbá azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospoli-

tikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek köz-

vetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek 

állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-

testületet. 

54. § A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, 

amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket 

érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatá-

son vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. 

55. § (1)30 A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minő-

sített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását. 
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(2) A képviselő-testület feloszlása nem mondható ki a választást követő hat hónapon belül, 

valamint az általános választást megelőző év november 30. napját követően. A határidő meg-

állapításkor a feloszlásra irányuló kezdeményezés időpontját kell figyelembe venni. 

(3) A képviselő-testület az új képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester az új polgár-

mester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét. 

 

Társult képviselő-testület 

 

56. § (1) A települési képviselő-testület más települési képviselő-testülettel társult képviselő-

testületet alakíthat. 

 

(2) Társult képviselő-testület alakítása esetén a képviselő-testületek részben vagy egészben 

egyesítik a költségvetésüket, közös önkormányzati hivatalt tartanak fenn és intézményeiket 

közösen működtetik. 

(3) Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az adott települést érintik, az egyes települések 

képviselő-testülete önállóan dönt. 

(4) A társult képviselő-testület alakuló ülésén határozatba foglalja a megalakulását, a szék-

helyét, a hozzá tartozó települések felsorolását. A társult képviselő-testület dönt a szervezeté-

ről, működési rendjéről. A társult képviselő-testület ülését össze kell hívni bármely részt vevő 

település polgármesterének a kezdeményezésére. 

(5) Társult képviselő-testület alakítható úgy is, hogy az érdekelt települési képviselő-

testületek a települések lakosságszámának arányában választják meg a tagjait a települési 

képviselők közül. 

 

A képviselő-testület bizottságai 

 

57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottsá-

gait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető 

szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles meg-

választani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a bizottsági felada-

tokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen a kötelező 

bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem önkor-

mányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezett-

ségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és 

kötelezettségeivel. 

(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre. A 

vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bi-

zottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Törvény 

más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg. 

(3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes 

bizottságot hozhat létre. 

58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő 

megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnö-

két és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők 

közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. 

(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesz-

tésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottsá-

got megszüntetheti. 
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(3) A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló nyi-

latkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban meghatáro-

zott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilat-

kozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá érvényessé-

géhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata. 

59. § (1) A bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület döntése-

it, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz. 

(2) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat az 

előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság ál-

lásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek. 

(3) A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat. 

60. § A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére 

és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság 

üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a jegy-

zőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző tizenöt napon belül köteles a 

jegyzőkönyvet megküldeni a kormányhivatalnak. 

61. § (1) A polgármester indítványára a bizottságot össze kell hívni az indítvány kézhezvéte-

létől számított nyolc napon belül. 

(2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének a 

végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával vagy sérti az önkormányzat 

érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. 

(3) A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal, a megyei önkor-

mányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal látja el. 

 

Településrészi önkormányzat 

 

62. § (1) A képviselő-testület - szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak sze-

rint - valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot 

(részönkormányzat) hozhat létre települési képviselőkből és más, az adott településrészen élő 

választópolgárokból. 

(2) A részönkormányzat testületére önkormányzati hatósági hatáskör nem ruházható át. 

(3) A településrészi önkormányzati testület munkájának segítésére a képviselő-testület hivatali 

kirendeltségeket hozhat létre, amelyek egyben a lakossági ügyintézésben ügyfélszolgálati 

teendőket is elláthatnak. 

(4) A részönkormányzat szervezetére, működésére és tagjaira - az e §-ban foglalt eltérésekkel 

- a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

A helyi önkormányzat tisztségviselői 

 

Polgármester 

 

63. § A polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről 

okmányt ír alá. Az eskü szövegét az 1. melléklet tartalmazza. A polgármester jogai és kötele-

zettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 

65. § A képviselő-testület elnöke a polgármester. A polgármester összehívja és vezeti a képvi-

selő-testület ülését, valamint képviseli a képviselő-testületet. 

66. § A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, 

döntéshozatala, működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő. 

67. § A polgármester 
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a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, 

a közös önkormányzati hivatalt; 

b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a 

közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a 

döntések előkészítésében és végrehajtásában; 

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörök-

ben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgár-

mesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére; 

d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti 

tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatáro-

zására; 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; 

g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intéz-

ményvezetők tekintetében. 

 

68. § (1) Amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat ér-

dekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben - a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, vala-

mint a 70. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése kivételével - egy alka-

lommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést az ülést követő három 

napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon 

belül minősített többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képvi-

selő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt. 

(2) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya mi-

att - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a 

szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyben - a 42. §-ban meghatározott 

ügyek kivételével - döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a követ-

kező ülésen tájékoztatja. 

(3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban meghatáro-

zott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a 

szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó 

önkormányzati ügyekben. 

(4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfel-

használásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. 

69-70. §32 

 

A jegyző és az aljegyző 

 

81. § (1) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt. 

(2) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. 

(3) A jegyző 

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; 

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal 

köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogo-

kat az aljegyző tekintetében; 

c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülé-

sén; 

e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a dön-

tésük, működésük jogszabálysértő; 
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f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről; 

g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

 rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyil-

vántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény 

szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli 

azokat. 

(4) A polgármester egyetértése szükséges - az általa meghatározott körben - a polgármesteri 

hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezé-

séhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához. 

82. § (1) A polgármester - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt. A tízezer 

főnél kevesebb lakosú települések önkormányzatánál és a tízezer főnél kevesebb együttes 

lakosságszámú települések közös önkormányzati hivatalánál a polgármester - a jegyzőre vo-

natkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára - kinevezheti, más önkormányzatnál, közös 

önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzőt. A jegyzői és az aljegyzői kinevezés vezetői 

munkakörnek minősül, a jegyzőre, aljegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. Megyei jogú városban több aljegyző is kinevezhető. 

(2) Amennyiben hat hónapon belül a polgármester nem nevez ki, illetve közös önkormányzati 

hivatal esetében az érintett polgármesterek nem neveznek ki jegyzőt, a kormányhivatal veze-

tője ideiglenes hatállyal a jegyzői feladatok ellátására a pályázati kiírásnak megfelelő jelöltet, 

ennek hiányában a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt 

vagy más jegyzőt nevez ki. A jegyzői feladatok ellátására szóló kinevezés az új jegyző kine-

vezéséig tart. 

(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk 

esetére - legfeljebb hat hónap időtartamra - a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a 

jegyzői feladatok ellátásának módjáról. 

(4) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a jegyzőn a főjegyzőt is érteni kell. 

(5) A jegyző, főjegyző jogállására vonatkozó szabályokat az aljegyzőre is megfelelően alkal-

mazni kell. 

 

83. § A jegyzőre vonatkozó rendelkezéseket a közös önkormányzati hivatal jegyzőjére is al-

kalmazni kell az alábbi eltérésekkel: 

a) valamennyi érintett településen ellátja a jegyző feladatait; 

b) kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek 

lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges. Eltérő megállapodás hiányában az egyéb 

munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere 

gyakorolja. Többségi a döntés akkor, ha - a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települé-

sek összlakosságát 100%-nak tekintve - a polgármesterek által leadott azonos nemű szavaza-

tok alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 

50%-ot; 

c) a 85. § (4) bekezdésében foglalt esetben - az érintett települések eltérő megállapodásának 

hiányában - a jegyzőt a város polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jo-

gokat. 

 

A polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hiva-

tal 
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84. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésé-

vel és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös ön-

kormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 

valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

(2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselő-

testület a szervezeti és működési szabályzatában feltünteti. 

(3) A megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre. 

(4) A hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló tör-

vényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban - finanszí-

rozza, amelyet a székhelytelepülés, valamint a megye részére, e célra elkülönített számlájára 

folyósít. 

(5)42 A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése: 

a) települési polgármesteri hivatal esetén: (település neve)-i Polgármesteri Hivatal; 

b) közös önkormányzati hivatal esetén: (székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hi-

vatal; 

c) megyei önkormányzati hivatal esetén: (megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal; 

d) megyei jogú városi polgármesteri hivatal esetén: (település neve) Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatala. 

(6) A polgármesteri hivatalon megyei önkormányzati hivatalt és főpolgármesteri hivatalt is 

érteni kell, kivéve a 22. § (5) bekezdését és a 98. § (11) bekezdését. 

85. § (1) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkor-

mányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe 

választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A kétezer 

fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. 

(2) A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább két-

ezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. 

(3) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési 

önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő 

hatvan napon belül állapodnak meg. A megállapodás az általános önkormányzati választáso-

kat követő év január 1-jén lép hatályba. 

(3a) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem kerül sor a közös ön-

kormányzati hivatal létrehozására vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, akkor a 

kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös ön-

kormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A kijelölést követő harminc napon belül kell 

megkötni a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodást. A kijelölés esetén is telje-

sülnie kell az (1)-(2a) bekezdésben meghatározott feltételeknek. 

(3b) A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete - jogsza-

bálysértésre hivatkozással - a döntés közlésétől számított harminc napon belül bírósági felül-

vizsgálatot kezdeményezhet. A kijelölésről szóló döntés elleni keresetindításnak nincs halasz-

tó hatálya a végrehajtásra. 

(4) Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, 

akkor a város a székhelytelepülés. Egyéb esetekben a székhelytelepülést a közös önkormány-

zati hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg. 

(5) Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város működteti, úgy a hivatal létszámát az 

érintett települések képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg. Megállapodás 

hiányában a városi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg, figyelemmel a (4) és a (8) 

bekezdésben foglaltakra. 
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(6) A községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát az 

érintett képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapo-

dásban határozzák meg, figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra. 

(7) A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat kép-

viselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló 

megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi. 

(7a) A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a kormányhivatal vezetőjé-

nek jóváhagyásával megtagadható. A jóváhagyásról vagy annak megtagadásáról szóló döntés 

ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete - jogszabálysértésre hivatkozással - a dön-

tés közlésétől számított tizenöt napon belül bírósági felülvizsgálatot kezdeményezhet. 

(8) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak 

szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy idő-

szakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

(9) A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei megálla-

podhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös ön-

kormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség 

vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával 

történjen. 

(10) Ha a közös önkormányzati hivatalt létrehozni kívánó településeken élő nemzetiségeknek 

a népszámlálás során regisztrált aránya településenként és nemzetiségenként eléri a húsz szá-

zalékot, valamint a települések összlakosságszáma meghaladja az 1500 főt, vagy a közös hi-

vatalhoz tartozni kívánó önkormányzatok száma legalább öt, akkor ezen települési önkor-

mányzatok képviselő-testületei mindegyikének azonos tartalmú és minősített többséggel elfo-

gadott döntésével, - amennyiben az érintett települések történelmi, gazdasági, kulturális ha-

gyományai azt indokolttá teszik - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter jóváhagyása 

alapján, az általa meghatározottak szerint a közös önkormányzati hivatal létrehozása során 

eltérhetnek a (2) bekezdésben foglalt előírásoktól. 

(11) A közös hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok - eltérő 

megállapodásuk hiányában - lakosságszámuk arányában biztosítják. 

(12) A (3b) vagy a (7a) bekezdés szerinti bírósági felülvizsgálat iránt indított perekben a pol-

gári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó fejezetének rendelkezése-

it az e törvényben foglalt eltéréseknek megfelelően kell alkalmazni, és e perekben a közigaz-

gatási és munkaügyi bíróság jár el. 

86. § (1) A közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője vagy megbízottja köteles a 

képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. 

(2) A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője vagy megbízottja az érintett képvise-

lő-testületek megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes településeken történő ügyfél-

fogadást. 

 

IV. FEJEZET 

 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAI 

 

87. § A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy 

több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási 

feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező 

társulást hoznak létre. 

A helyi önkormányzatok társulásának általános szabályai 

88. § (1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással 

hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá. 
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(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 

döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás 

megszüntetéséhez. 

89. § (1) A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával 

lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. 

(2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, 

legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot 

értesíteni kell. 

(3) A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. 

90. § (1) A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meg-

határozottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és 

egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, 

amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

(2) A társulás működési költségeihez - a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában 

- a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak. 

(3) A társulás saját vagyonnal rendelkezhet. 

(4) A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás 

hiányában - a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás 

rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni. 

(5) A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a 

társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, 

ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az 

esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg. 

91. § A társulás megszűnik: 

a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott meg-

szűnési feltétel megvalósult; 

b) ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák; 

c) a törvény erejénél fogva; 

d) a bíróság jogerős döntése alapján. 

92. § A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során felme-

rülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. A társult önkormányzatok 

képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a vitás kérdésben bármelyik képviselő-

testület kérheti a megállapodásban megjelölt önkormányzati érdekszövetség által felkért ta-

gokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, továbbá abban, hogy a kereset benyújtása előtt 

a képviselő-testület kéri az egyeztető bizottság állásfoglalását. 

A társulási megállapodás alapvető szabályai 

 

 

93. § A társulási megállapodás tartalmazza: 

1. a társulás nevét, székhelyét; 

2. a társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét; 

3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát; 

4. a társulás által ellátott feladat- és hatásköröket; 

5. a társulás döntéshozó szervét, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarányt; 

6. a döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit; 

7. a közös fenntartású intézmények megnevezését; 

8. a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénz-

ügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját; 



 

 
 

125 

9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást 

(a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak 

adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, 

amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz); 

10. a társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának rendjét; 

11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes ren-

delkezéseket; 

12. a társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját intéz-

ménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módját; 

13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételeit; 

14. a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettsé-

gét; 

15. a társulás működésének ellenőrzési rendjét; 

16. a megállapodás módosításának feltételeit; 

17. a társulásból történő kiválás és kizárás feltételeit; 

18. a társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettségét, 

módját; 

19. azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak. 

 

A társulás szervezete és működése 

 

94. § (1) Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. 

(2) A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok al-

kotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

(3) A társulási tanács döntését határozattal hozza. 

(4) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott szá-

mú, de legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához 

a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi képviselő igen szavazata szüksé-

ges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét. 

(5) A tíznél több tagból álló önkormányzati társulás társulási tanácsának érvényes döntéséhez 

a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, 

amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának egyharmadát. 

(6) A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges. 

(7) A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag 

igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint 

felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

(8) A döntéshozatali eljárás egyéb szabályairól - beleértve a szavazatarányok és a költségek 

viselésének kérdését is - a társulás tagjai a társulási megállapodás keretében szabadon dönte-

nek. Törvény vagy a társulási megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában a társulás min-

den tagját egy szavazat illeti meg. 

95. § (1) A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat. Együttes akadá-

lyoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

(2) A társulási tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében bizottsá-

gokat alakíthat. 

(3) A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az 

önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

(4) A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezé-

se) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. 
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(5) A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt ve-

hetnek. 
 

V. FEJEZET 

TERÜLETSZERVEZÉS 

 

A területszervezési eljárás közös szabályai 

 

96. § (1) Az állami területi tagozódást érintő területszervezési kezdeményezésről az Ország-

gyűlés, a köztársasági elnök - az országgyűlési képviselői és az önkormányzati általános vá-

lasztás éve és az egyéni választókerület határának módosítását érintő területszervezési kezde-

ményezés esetén az országgyűlési képviselői általános választás évét megelőző év kivételével 

- évente egy alkalommal dönt. 

(2) A Kormány, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős minisz-

ter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a kezdeményezést június 30-áig 

nyújtja be az Országgyűlésnek, és javaslatot tesz a köztársasági elnöknek. Az Országgyűlés és 

a köztársasági elnök a területszervezési kezdeményezésről - a várossá nyilvánítás kivételével - 

december 31-ig dönt. 

(3) Az Országgyűlés döntése az országgyűlési képviselők választását érintően a következő 

országgyűlési képviselői általános választás kitűzésének napján, az önkormányzati választást 

érintően a következő önkormányzati általános választás kitűzésének napján lép hatályba; erről 

szükség esetén az Országgyűlés a területszervezési döntéssel egyidejűleg határoz. 

(4) A köztársasági elnök hatáskörébe tartozó ügyben - a várossá nyilvánítás kivételével - a 

döntés az önkormányzati általános választás napján lép hatályba. 

(5) A köztársasági elnök július 31-ig dönt a várossá nyilvánításról, döntését a Magyar Köz-

lönyben közzéteszi.51 

97. § (1) A község, a város nevét úgy kell megállapítani, hogy ne lehessen összetéveszteni az 

országban lévő más helység nevével. 

(2) A területváltozás költségeit az a község, város viseli, amelynek javára történt a területát-

csatolás. 

 

Várossá nyilvánítás 

 

104. § (1) Városi cím adható annak a községi önkormányzatnak, amely térségi szerepet tölt 

be, és fejlettsége eléri az átlagos városi szintet. 

(2) Ha a miniszter a várossá nyilvánítási kezdeményezést nem támogatja, erről tájékoztatja az 

érintett önkormányzat képviselő-testületét azzal, hogy milyen fejlesztések szükségesek az 

előterjesztéshez. Ha a képviselő-testület fenntartja a kezdeményezését, az eredmények eléré-

sét követő év január 31-ig - az önkormányzati választás évének kivételével - a korábbi felter-

jesztésének kiegészítésével ismételheti meg a kezdeményezését. 

 

 

VI. FEJEZET 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDASÁGI ALAPJAI 
 

Az önkormányzati vagyon 

 

106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: 
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a) a helyi adók; 

b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából szárma-

zó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; 

c) átvett pénzeszközök; 

d) törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; 

e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 

 

(2) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető va-

gyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. 

 

107. § A helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik minda-

zok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. 

A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. 

108. § A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, hasz-

nálata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint 

felújítása a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak. 

108/A. §56 (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése 

szerinti versenyeztetés mellőzhető: 

a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon gazdasági társaság részére, nem 

pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátásakor, 

b) a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon állam részére történő értékesítése 

vagy állammal kötött csereügylet esetén és 

c) a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréje esetén. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetén, ha a cserével érintett önkormányzati vagyon értéke a 

versenyeztetésre vonatkozó törvényben előírt értékhatárt meghaladja, az illetékes fővárosi 

vagy megyei kormányhivatal dönt a csereügylet jóváhagyásáról. A kormányhivatal a csere-

ügyletet jóváhagyja, ha az egyes vagyontárgyak értékére és a szerződésben foglalt egyéb va-

gyoni kötelezettségvállalásra tekintettel az értékarányosság követelménye megvalósul és 

egyébként az ügylet megkötése az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása vagy gazdasá-

gi érdekei szempontjából indokolt. 

109. § (1)57 A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a 

nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásá-

hoz kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Vagyonkezelői jog önkormányzati lakóépü-

letre és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás 

céljára szolgáló helyiségre kizárólag a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gaz-

dálkodó szervezettel, vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel létesít-

hető, és kizárólag általuk gyakorolható. A vagyonkezelési szerződésnek a gazdálkodó szerve-

zet tulajdonosi szerkezetében történő tulajdonos változás miatti megszűnésének esetére a 

nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározottak az irányadók. 

(2)58 A képviselő-testület kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott 

személyekkel köthet vagyonkezelési szerződést. 

(3) A vagyonkezelői jog átadása nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának köte-

lezettségét. A vagyonkezelői jog átadása az önkormányzati feladatellátás feltételeinek haté-

kony biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének 

növelése érdekében történhet. 

(4) A képviselő-testület rendeletében határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az in-

gyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésé-

nek részletes szabályait. 

(5) A helyi önkormányzat tulajdonában lévő védett természeti területek és értékek, az erdők, 

véderdők, a műemlékingatlanok, védetté nyilvánított kulturális javak, valamint történeti (ré-
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gészeti) emlékek tekintetében az illetékes miniszter, a védművek és védelmi létesítmények 

esetében az illetékes szerv hozzájárulása szükséges a vagyonkezelői jog létesítéséhez. 

(6) A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni esz-

közök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra 

az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni. Ha a vagyonkezelő olyan köz-

feladatot lát el, amely után bevételének több mint fele az államháztartás valamely alrendsze-

réből származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben részletezett feltételek-

kel a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig 

elengedheti a vagyonkezelőnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal 

összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Ez esetben a vagyonkezelő e bekezdés szerinti 

kötelezettsége a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn. 

(7) A vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, működtetéséből származó 

bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly 

módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységéből származó bevételei-

től, költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen. 

(8) A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhe-

tő minden közérdekből nyilvános adat, valamint - az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő - az önkormányzati vagyonra 

és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására. 

(9) A vagyonkezelői jog létesítése nem keletkeztethet a közfeladat ellátásával összefüggésben 

központi költségvetési többlettámogatási igényt. 

(10) A helyi önkormányzat a határozatlan idejű, illetve határozott idejű vagyonkezelési szer-

ződést rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha 

a) a vagyonkezelő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a vagyonke-

zelési szerződésben előírt kötelezettségét súlyosan megszegi; 

b) a vagyonkezelő a vele szemben a vagyonkezelési szerződés megkötését megelőzően meg-

indult csőd- vagy felszámolási eljárásról a helyi önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy a 

vagyonkezelővel szemben a vagyonkezelési szerződés hatályának időtartama alatt csőd- vagy 

felszámolási eljárás indul; 

c) a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint 

hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott. 

 

(11) A helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelésbe adása illetékmentes. 

(12) Azonnali felmondásnak van helye, ha a vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adott önkor-

mányzati vagyonnal a vállalt önkormányzati közfeladatot nem látja el, vagy a vagyonkezelé-

sébe adott vagyonban kárt okoz. 

110. § (1) A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben 

meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (va-

gyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős. 

(2) Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az 

éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni. 

(3) Amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, a helyi önkormányzat társulásba bevitt 

vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonnövekmény 

a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulaj-

donra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

110/A. §61 A helyi önkormányzat állammal szemben támasztott - az egyes állami tulajdonban 

lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló törvény szerinti - tulajdoni 

igénye 2014. január 1-jétől bírósági eljárásban érvényesíthető. 

 

Az önkormányzat gazdálkodása 
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111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati 

alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési 

támogatásokkal kapcsolódik. 

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza 

és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem ve-

szélyeztető önként vállalt feladatait. 

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat 

egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. 

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 

(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért 

felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi. 

111/A. §62 Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfo-

gadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zár-

számadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási köte-

lezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartás-

ról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.112. § (1) A helyi önkor-

mányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások 

keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a felada-

tai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, 

valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. 

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormány-

zatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel. 

(3) Az önkormányzati gazdálkodás e törvényben nem szabályozott kérdéseiben az államház-

tartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni. 

(4) A kormányhivatal vezetője a helyi önkormányzat polgármesteri hivatala, közös önkor-

mányzati hivatala, illetve megyei önkormányzati hivatala alkalmazásában álló személyek kö-

zül a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére fizetési kötelezettség vállalására jogo-

sult személyt jelöl ki, ha a kormányhivatal illetékességi területén működő helyi önkormány-

zatnál tizenöt napot meghaladóan nincs kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy feladata 

ellátásában akadályoztatva van, és ez a helyi önkormányzat gazdálkodását akadályozza. A 

kormányhivatal vezetője általi kijelölés megszűnik, ha a kötelezettségvállalásra más személy 

válik jogosulttá vagy az arra jogosult személy akadályoztatása megszűnik. 

113. § A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenysé-

gének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a 

jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi. 

114. § A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok 

egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami informatikai rend-

szerrel összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, mely a folyamatos pénzügyi ál-

lami ellenőrzés eszközeként is szolgál. A rendszerben kötelezően nyilvántartandó adatok kö-

rét jogszabály határozza meg. 

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gaz-

dálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 

fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára 

vagy azt meghaladó időszakra szól. 

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzé-

seket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, 
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a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi 

önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel össz-

hangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának 

javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 

hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklus-

időn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő 

hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy mó-

dosítani. 

 

A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere 

 

117. §65 (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költség-

vetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok66 

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a 

feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását 

feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek 

alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, 

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy fel-

használási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe véte-

lével történik: 

a) takarékos gazdálkodás, 

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, 

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. 

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. 

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi ér-

dekeltségének fenntartását. 

 

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szin-

ten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás ese-

tén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvény-

ben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni. 

(2) Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőké-

pessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. 

 

A helyi önkormányzatok belső kontrollrendszere 

 

119. § (1) A helyi önkormányzatnak nyújtott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó költségve-

tési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes 

szervezetei, kormányzati ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Ál-

lamkincstár, az ellenőrzési hatóság, az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a köz-

reműködő szervezetek képviselői is ellenőrizhetik. 

(2) A központi költségvetési, európai uniós vagy egyéb nemzetközi támogatásban részesülő 

önkormányzat vagy társulás köteles a támogatást nyújtó, a támogatás lebonyolításában részt 

vevő és a támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni. 

(3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működ-

tetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazda-

ságos, hatékony és eredményes felhasználását. 
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(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés mű-

ködtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a 

nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső 

ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. 

(5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év 

december 31-éig hagyja jóvá. 

(6) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes 

szabályokat jogszabály tartalmazza. 

120. § (1) A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél 

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves be-

számoló tervezeteit; 

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevéte-

lekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző 

okokat; 

c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapo-

zottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati 

fegyelem érvényesítését; 

d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat. 

(2) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul köz-

li. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a szükséges in-

tézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az 

Állami Számvevőszéknek. 

 

Adósságrendezés 

 

121. § A helyi önkormányzat fizetőképességének megszűnése esetén az önkormányzat pénz-

ügyi helyzetének rendezése adósságrendezési eljárás keretében történik. 

122. § A helyi önkormányzat az adósságrendezési eljárás ideje alatt a képviselő-testület által 

elfogadott válságköltségvetés alapján gazdálkodik. 

123. § (1) Az adósságrendezésbe nem vonható be a helyi önkormányzat használatába, va-

gyonkezelésébe adott, nem az önkormányzat tulajdonát képező vagyon, továbbá hazai vagy 

uniós forrásból nyújtott fejlesztési támogatásból származó bevételek. 

(2) Az adósságrendezés megindításának időpontjától kezdődően az eljárás lezárásáig terjedő 

időtartamban, a miniszter egyedi döntése alapján, egyedi beruházási kiadások teljesíthetők, 

különös tekintettel európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokra és derogációs kö-

telezettség teljesítésére. A reorganizációs tervben a miniszter egyedi döntése alapján engedé-

lyezett beruházások szerepelhetnek. 

124. § Az önkormányzati adósságrendezéssel kapcsolatos szabályokat az adósságrendezésről 

szóló törvény tartalmazza. 
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2. számú melléklet 
 

218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 

 

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

 

A Kormány 

 

az 1-9. és 13-14. §-ok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a)-b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, valamint 

a 10-12. §-ok tekintetében a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 

módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 87. § a)-c) pontjaiban kapott felhatalmazás 

alapján és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

következőket rendeli el: 

1. Illetékességi szabályok 

1. § (1) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: járási hivatal) 

székhelyeit - a fővárosi kerületek kivételével - az 1. melléklet tartalmazza. A járási hivatalok 

illetékessége az 1. mellékletben meghatározott településekre terjed ki. A járási hivatal a 

feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési 

ügysegédek útján is elláthatja. 

(2) Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok 

tekintetében az 1. mellékletben meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja. 

(3)A járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő okmányiroda - ha jogszabály 

kivételt nem tesz - az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban 

hatáskörébe utalt feladatokat. 

(4) Hivatalból indult - a (3) bekezdésben megjelölt feladataival összefüggő - eljárásra az az 

okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal 

illetékességi területén több okmányiroda is működik, az eljárásra a járási hivatal vezetője által 

a járási hivatal törzshivatala ügyrendjében meghatározott okmányiroda az illetékes. 

 

A járási hivatal szakigazgatási szervei 

 

2. § (1)Amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a járási hivatal szervezeti 

egységeként működő ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: járási szakigazgatási 

szerv): 

a) a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására, 

b) a járási építésügyi hivatal az építésfelügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban 

meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátására, 

c) a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal az építésfelügyeleti hatósági, az egyes 

jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági, és a kulturális örökségvédelmi hatósági 

feladatok ellátására, 
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d) a járási hivatal állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve az 

élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmány-ellenőrzési élelmiszerlánc-

felügyeleti, és állat-egészségügyi feladatok ellátására, 

e) a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására, 

f) a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok 

ellátására, 

g) a járási nép-egészségügyi intézet a nép-egészségügyi feladatok ellátására. 

(2) Kormányrendelet más államigazgatási szervet is a járási hivatal szakigazgatási szerveként 

határozhat meg. 

(3)Amennyiben kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, a járási 

szakigazgatási szerv illetékessége megegyezik a járási hivatal illetékességével. 

 

A járási hivatal szakmai irányítása 

 

3. § (1) E kormányrendelet és külön jogszabály alapján a járási törzshivatal hatáskörébe 

tartozó államigazgatási ügyek tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a 

továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjaiban meghatározott hatásköröket - 

figyelemmel a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 

szóló 2010. évi CXXVI. törvény 5. § (2) bekezdésére - a fővárosi és megyei kormányhivatalt 

vezető kormánymegbízott (a továbbiakban: kormánymegbízott) gyakorolja. 

(2)A járási hivatal törzshivatalában működő okmányiroda által ellátott feladatok tekintetében 

a Ksztv. 2. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott hatásköröket az okmányirodai 

feladatokért felelős központi szerv vezetője gyakorolja. 

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala ellátja a járási törzshivatal 

hatáskörébe tartozó szociális feladatok szakmai irányítását, ennek keretében gyakorolja a 

törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést, valamint a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) 

pontjában meghatározott hatásköröket. 

4. § (1) A járási szakigazgatási szervek tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontja 

szerinti hatáskörök gyakorlására a szakmai irányítást végző megyei (fővárosi) szakigazgatási 

szerv vezetője jogosult. 

(2) A járási szakigazgatási szervek feladatkörébe tartozó támogatások és ellátások 

felhasználásának, valamint a szolgáltatások nyújtása szabályszerűségének ellenőrzését és 

hatékonysági vizsgálatát a megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője törvényességi 

ellenőrzés keretében végzi. 

(3) A megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője gondoskodik a szakmai irányítása alá 

tartozó járási szakigazgatási szervek által végzett ellenőrzések összehangolásáról. 

 

A járási hivatal vezetőjének feladatai 

 

5. § A járási hivatal vezetője (a továbbiakban: hivatalvezető) a kormánymegbízott szakmai 

irányítása mellett 

a) vezeti a járási hivatalt, 

b) gyakorolja a járási hivatal törzshivatalának feladat- és hatásköreit, 

c) biztosítja - a kormánymegbízott által meghatározott keretek között - a járási hivatal 

szakigazgatási szervei feladatellátásának feltételeit, 

d) gondoskodik a kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről, 

f) ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat. 
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A járási hivatal feladatai 

 

6. § A járási hivatal törzshivatala és szakigazgatási szervei ellátják a jogszabályban 

hatáskörükbe utalt feladatokat. 

(2) A járási hivatal közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a kormányzati 

célkitűzések területi megvalósításával összefüggő feladatainak ellátásában. Ennek keretében a 

járási hivatal törzshivatala a kormánymegbízott által meghatározottak szerint koordinációs, 

ellenőrzési, informatikai és képzési tevékenységet, valamint a járási szakigazgatási szervek 

működtetésével összefüggő, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 

21.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében meghatározott funkcionális feladatokat láthat el. 

(3) A járási hivatal a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának 

elősegítése érdekében ellátja a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, 

valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges 

koordinációs és kommunikációs feladatokat. 

(4) A járási hivatal a (3) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során tájékoztatást 

kérhet illetékességi területén a települési, nemzetiségi önkormányzatoktól, az 

önkormányzatok társulásától, valamint a hatóságoktól, 

a) egyeztetést kezdeményezhet a közfoglalkoztatás elősegítése érdekében az a) pontban 

meghatározott szervekkel, 

b) illetékességi területén együttműködik a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével, melynek 

keretében szakmai segítségnyújtásra hívhatja fel a kirendeltséget. 

(5)A járási hivatal a (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az (4) bekezdés a) 

pontjában felsorolt szerveknek utasítást nem adhat, köteles azonban jelezni a hatáskörrel 

rendelkező szerveknek, ha közfoglalkoztatással kapcsolatos szabálytalanságot vagy 

jogszabálysértést észlel. 

 

A járási hivatal integrált ügyfélszolgálati feladatai 

 

7. § (1) A járási hivatal integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) működtet. 

(2) A kormányablakok működésének részletes szabályait, valamint a kormányablakokban 

kezdeményezhető, illetve intézhető ügytípusokat külön kormányrendelet tartalmazza 

8. A járási hivatal illetékességének megváltoztatása és új járási hivatal kialakítása 

9. § (1) Amennyiben települési képviselő-testület határozatában kezdeményezi a településnek 

másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolását, illetve új járás kialakítását, a 

fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja az átcsatolás, illetve új járás kialakításának 

indokoltságát. Indokoltnak minősül különösen a kezdeményezés, amennyiben ezzel az 

államigazgatási feladatok hatékonyabb ellátása biztosítható, vagy ha a közlekedési feltételek 

jelentősen megváltoznak. 

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja a képviselő-testületi 

határozatot - a település besorolásának megfelelő járási hivatal hivatalvezetőjének, átcsatolási 

javaslata esetén a képviselő-testület által indítványozott másik járási hivatal hivatalvezetője, 

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének a csatolásával - küldi meg a 

közigazgatás-szervezéséért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). 

(3) A miniszter a javaslatát az általános önkormányzati választások évében április 30-ig 

nyújtja be a Kormány számára, valamennyi az adott időszakban beérkezett kezdeményezés 

tekintetében. A Kormány döntése alapján településnek másik járáshoz történő átcsatolására, 

illetve új járási hivatal kialakítására az általános önkormányzati választások napjával kerülhet 

sor. 

 

A járási biztos feladatai 
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A megállapodás megkötése és a birtokba adás szabályai 
11. § (1) A megállapodás alapjául a települési önkormányzatnak a megállapodás 

megkötésének időpontjában meglévő, hitelesített vagyonleltára és a 12. §-ban meghatározott 

felmérés eredményei szolgálnak.  

(2) A megállapodás-minta egyes pontjainak a megállapodásban történő alkalmazása - Átvevő 

fővárosi és megyei kormányhivatal szervezetalakítási jogkörében hozott döntése alapján - 

függ attól, hogy az adott település a járási hivatal székhelye lesz vagy a településen járási 

kirendeltség kerül felállításra, illetve az érintett településen települési ügysegédek látnak-e el 

feladatokat. 

(3) A megállapodás alapján az érintett vagyonelemek tényleges birtokba adása jegyzőkönyv 

felvételével történik, melyre 2013. január 1-jével kerül sor. 

(4) A birtokba adási eljárás levezetője a kormánymegbízott. A kormánymegbízott dönt a 

birtokba vételi eljárás pontos időpontjáról, továbbá a használatba vevőn és a polgármesteren 

kívüli jelenlévőkről, a birtokba vételről készített jegyzőkönyv hitelesítésének módjáról, 

továbbá adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről. A 

jegyzőkönyvet a kormánymegbízott és a polgármester írja alá. 

11. Átmeneti és záró rendelkezések 

14. §17 (1) A jegyző a 2012. december 31. napján folyamatban lévő, a járási hivatal által 

átvételre kerülő ügyek iratait darabszintű iratjegyzékkel ellátott átadás-átvételi 

jegyzőkönyvvel adja át 2013. január 2-án a járási hivatalvezetőnek. Az iratjegyzék átadás-

átvételének előkészítésében a fővárosi és megyei kormányhivatal szükség szerint 

közreműködik. Az átvételről a járási hivatal vezetője értesíti az ügyfelet. 

(2) A gyámhatóság a járási gyámhivatal hatáskörébe kerülő, folyamatban lévőnek nem 

minősülő, de felülvizsgálati, folyósítási, elszámolási, visszafizetési, jelentéstételi 

kötelezettséggel érintett védelembe vételi, átmeneti és tartós nevelésbe vételi, utógondozási és 

utógondozói ellátási, gyámsági, gondnoksági, gyermektartásdíj megelőlegezési, 

otthonteremtési támogatási, valamint iskoláztatási támogatás felfüggesztési és szünetelési 

ügyek iratait és a járási gyámhivatal által átvételre kerülő ügyekre vonatkozó 

nyilvántartásokat az (1) bekezdésben meghatározott módon és időpontban adja át a járási 

gyámhivatal vezetőjének. Az iratjegyzék átadás-átvételének előkészítésében a fővárosi és 

megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala szükség szerint közreműködik. Az 

átvételről a járási gyámhivatal vezetője 60 napon belül értesíti az ügyfelet. 

(3) A jegyző a 2012. december 31-éig jogerős határozattal meg nem szüntetett, a járási hivatal 

hatáskörébe kerülő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos ügyek ügyiratait és a járási hivatal által 

átvételre kerülő nyilvántartásokat az (1) bekezdésben meghatározott módon és időpontban 

adja át a járási hivatal vezetőjének. Az átvételről a járási hivatal vezetője 60 napon belül 

értesíti az ügyfelet. 

(4) A 2012. december 31. napjáig lezárt iratok őrzéséről - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 

- a jegyző gondoskodik. A járási hivatal kérésére a lezárt iratokat a jegyző köteles három 

munkanapon belül átadni a járási hivatalnak. 

(5) A jegyző köteles a járási hivatal feladat- és hatáskörébe kerülő ügyek lezárt iratait az 

irattárban a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 

évi LXVI. törvény 9/A. §-a szerint - a fővárosi és megyei kormányhivatal szükség szerinti 

közreműködésével - leválogatni és elkülöníteni, valamint az iratanyagról készült tételszintű 

iratjegyzéket külön megállapodás szerint a járási hivatalnak átadni. 

15. § (1) E rendelet a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 

(2) E rendelet 1-6. §-ai, 8-9. §-ai, és a 13. §-a 2013. január 1-jén lépnek hatályba. 
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(3) E rendelet 7. §-a 2013. október 1-jén lép hatályba. 

(4) E rendelet 10. §-a és 12. §-a 2013. január 1-jén hatályát veszti. 
 

 


