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A REGIONALIZMUS-KONCEPCIO 
ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK 
TÁRSADALOMPOLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI 

I. A regionális reform társadalmi-politikai környezete, előfeltételei 

Magyarországon a regionalizmus koncepciója átfogó állam reform mai és társadalompolitikai reform
mal valósítható meg, mert a felhalmozódott történelmi hiányok, politikai mulasztások pótlása generális 
megoldást igényel. Mára mind kevesebben tagadják nyíltan, hogy az 1989-90 fordulóján kialakított viszo
nyok, intézmények megújulásra (reformra) szorulnak. Társadalmunk polgári átalakulása az utóbbi másfél 
évtizedben történelmileg visszafordíthatatlan folyamattá vált és a magyar nemzet ma polgári nemzet. Ezt 
a társadalmi polgárosodást nem követte megfelelő ütemben, mélységben a politikai reformok sora -
intézményeink a '89-90-es átmeneti állapotokban rögzülve működnek és magát a polgári fejlődést is 
mindinkább gátolják, akadályozzák. Az önkormányzati-közigazgatási rendszer 1990-es szabályozása társa
dalmunk polgári fejlődése mellett a rendszer társadalmi elfogadottságát is bizonytalanná teszi. Tizenkét 
év perspektívájából néhány ilyen jellemző ellentmondást már rögzíteni lehet. 

• Az önkormányzati-közigazgatási rendszer kevésbé biztosítja a társadalmi autonómiák aktív 
részvételét a közéletben. Magyarországon, az önkormányzati választásokon legtöbb esetben 
a szavazásra jogosult polgárok kisebbsége vesz részt. 

B A magyar önkormányzati rendszer önálló anyagi finanszírozása tartósan megoldatlan, 
vagyis a működés elemi anyagi feltételei hiányosak. 

• A tanácsrendszer megszűnésével a közigazgatási hatáskörök jelentős része nem a települési 
és területi önkormányzatokhoz került, hanem az országos állami főhatóságok szinte tetszés szerint 
alakíthattak dekoncentrált szerveket. 

• Ma is túlsúlyos az állam-megye kapcsolat, a területi önkormányzatok közül sem a kistérségi, 
sem a nagyrégiós önkormányzati forma nem működik, nem is létezik. 

• Nincs megfelelő összhang a regionalizmus különböző formái (területfejlesztési, önkormányzati, 
közigazgatási stb.) között. 

Belső társadalmi fejlődésünk problémái úgy válnak össznemzeti sorskérdéssé, hogy hamarosan a 
polgárosult Európa (az Európai Unió) integrációs igényeivel, versenyével kell szembenéznie egy vi
szonylag fejletlenebb társadalomnak, az egész magyar nemzetnek. Mindkét objektív kihívás politikai 
reformot tesz (tenne) szükségessé, ez azonban korántsem eredményez gyakorlati reformhelyzetet. Re
formhelyzetről társadalmi-politikai értelemben akkor szólhatunk, ha a meglévő viszonyokat, intézmé
nyeket - mint rendszert - olyan objektív és szubjektív kihívások érik, melyek kezelésére az adott sziszté-

Bilecz Endre főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola 

Ez a tanulmány az IDEA program keretében készült. 



ma a megszokott módon képtelen, vagy nem optimálisan reagál. Kihívás kétféle lehet: probléma és 
konfliktus. Előbbi az ellentmondások halmozódását jelenti és a társadalmi csoportok közötti objektív 
érdekkülönbségekből adódik; utóbbi már az ellentétes szándékokat, akaratokat, az összeütközés mozza
natát is tartalmazza. Mindkét kihívás a szubjektív elem (a társadalmi felismerés, igénybejelentés, érdek
artikuláció és/vagy vezetői belátás, kezdeményezés) nyílt megjelenését, manifesztálódását is feltételezi, 
máskülönben az objektív elem önmagában nem ösztönöz cselekvésre, új megoldásra (reformra). 

Van-e ma reformhelyzet Magyarországon? Mérlegeljük a mellette és az ellene szóló érveket. A regio
nális reform igénye - mint a politikai reform (államreform) lényegi eleme - mind szubjektív, mind 
objektív elemében tartósan létezik és hat. Szubjektív oldalról a magyar társadalomtudósok, értelmiségi 
reformerek generációk, évszázadok óta tervezik és követelik a regionális (önkormányzati, közigazgatási, 
területbeosztási, területfejlesztési stb.) reformokat, mert ezt tartják a polgári társadalom demokratikus 
politikai rendszere talpkövének Magyarországon. Történelmi fordulópontok előtt és után, hasonló regi
onális reformkoncepciókat időlegesen a gyakorlati politika is befogadott és legalább részleges céljának 
vallott: felvilágosult abszolutizmus - Hajnóczy József, reformkor és dualizmus - Eötvös József, polgári 
forradalom - Jászi Oszkár, 1945 és 1975 - Erdei Ferenc, Bibó István... Témánk szempontjából ez a 
progresszív szellemi kontinuitás azért fontos, mert viszonylag kiterjedt és befolyásos társadalmi csopor
tok (értelmiség, közigazgatási szakemberek, önkormányzati vezetők, gazdasági vezetők) két regionális 
reformkoncepciót ma is ismernek. Az egyik Bibó István tervezetcsomagja, a másik az EU regionális gya
korlata, így a regionális reformkihívások elfogadtatása - vagyis a reformhelyzet szubjektív elemének 
felismertetése - szélesebb társadalmi csoportokkal, illetve a hatalomgyakorló politikai osztállyal nem 
lehetetlen. Második objektív érv a reformhelyzet kialakulása mellett a magyar társadalom fokozatos pol
gárosodása, a gazdasági modernizáció és az urbanizáció térnyerése, dominánssá válása, hiszen a modern 
regionalizmus ezekhez a folyamatokhoz kapcsolódik. Ez lehet a magyar regionalizmus sorsának a társa
dalmi fordulópontja is: ma már nem csupán a demokrata reformerek, a leszakadt csoportok, elmaradott 
térségek, elszigetelt városi polgárok, etnikai kisebbségek ügye és érdeke, hanem befolyásos polgári 
vállalkozók, domináns nagyvárosi csoportok, dinamikusan fejlődő térségek, autonóm polgári közössé
gek kinyilvánított akaratává is válhat. Harmadik reformerősítő érv, hogy a magyar nemzet európai integ
rációja legjobb elősegítőjének látszik regionális fejlődésünk tudatos felgyorsítása, elmélyítése, mivel az 
Európai Unió sikeres regionális gyakorlata a reformkihívást objektív és szubjektív oldalról is rendkívüli 
módon felerősítheti a magyar társadalomban és a politikai elitben. A reformhelyzet elmulasztásával, elo
dázásával akár európai reformkényszerbe is sodródhat a magyar politika. 

Reformgyengítő tényezőként is döntő szerephez juthatna (elméletben) az európai regionális kihívás 
rossz kezelése, ha a magyar regionális reformpolitikát kizárólag az Európai Unió igényeinek, kihívásai
nak teljesítéséhez kötnénk. Egyfelől az EU jogrendje, politikai és gazdasági elvárása direkt módon nem 
kényszeríti ránk a magyar regionális reformokat - éppen az autonóm társadalmi önfejlődés, a demokra
tikus gyakorlat legfőbb alapértéknek tekintése miatt; hiszen ha van ilyen, akkor ez az „európai társada
lomfejlődés értelme". Másfelől a magyar regionális fejlődés jó néhány objektív kihívása (a belső területi 
egyenlőtlenségek növekedése, a lokális társadalmi autonómiák történelmi hiánya, a magyar közigazgatás 
túlcentralizáltsága és hatalomkoncentráltsága, uralmi szelleme, a tradicionális területbeosztás ütközése a 
modern gazdasági, társadalmi igényekkel, stb.) olyan típusú feszültségeket hordoz magában, amelyeket 
vagy mi magunk oldunk fel előzetesen, vagy az Európai Unióban nyílt konfliktusként robban. Utóbbi 
esetben szükségszerűen Magyarország európai pozíciói gyengülnének, hiszen úgy általában "a magya
rok" lennének eurokritikusok a kontinens közvéleménye előtt. Második reformellenes tényező a ma
gyar államhatalom unitárius szerkezete, hatalomkoncentrációs és centralizációs történelmi gyakorlata. 
Szembe kell néznünk a ténnyel: még demokratikus forradalmaink, rendszerváltásaink közül is csupán 
1918 és 1956 hordozott dominánsan autonóm, decentralizációs elemeket, de 1848, 1945, 1989-90 jóval 
kevéssé volt ilyen természetű. Unitárius állam volt utolsó pillanatig a történelmi Magyarország, bukását is 
közvetlenül ez okozta. Horthy konzervatív autoriter rendszere a korábbi ábrándképet kergette és elvesz
tett még egy világháborút. A szocialista állam előbb totális diktatúra volt, majd harminc évig autoriter (és 
paternalista) elvű hatalmi gyakorlatot folytatott. A rendszerváltás a tekintélyuralmat megtagadta, viszont 
az államhatalom centralizált monopóliumát alig csökkentette. Ráadásul polgári konzervatív pártjaink az 
uralkodó történelmi hagyományt (Tisza, Bethlen, stb.) máig ápolgatják, mentegetik, saját öröksége ne
gatívumaival csak a baloldal próbál leszámolni, viszont Nagy Imre és '56 közvetlen demokratikus hagyo
mányát alig folytatják. 

Ma mindebből elsősorban az a következtetés adódik, hogy a regionális reform megvalósítása a köz
ponti államhatalom tudatos önkorlátozásán, a döntési hatáskörök decentralizálásán, illetve részleges 
társadalmasításán áll vagy bukik. Országos politikai elitünk, miniszteriális bürokráciánk reformszándékán 
fordul meg a regionális reform sorsa: a reformot egyedül nem tudják megvalósítani, ám elodázni maguk 
is képesek. Harmadik reformgyengítő tényező lehet, hogy az objektíve reformérdekelt társadalmi és 



hatalmi csoportok szubjektív reformelszántságát, konfliktusképességét nem ismerhetjük pontosan, hi
szen az adott politikai intézményrendszerben éppen ezek az érdekek, problémák nem artikulálódhat
nak megfelelően, a konfliktusok nem a politikai nyilvánosság szintjén vívatnak és oldatnak meg. Bizo
nyíthatóan polgári alapon integrálódik ma a magyar társadalom, bizonyíthatóan létezik a civil társada
lom, formálódnak a „szabadság kis körei" - ugyanakkor nem intézményesült a társadalom lokális autonó
miája és participációja. Ehhez szükséges a regionális államreform (közigazgatási reform) és a társadalom
politikai reform (önkormányzatiság, autonómia) végig vitele az európai kihívások és a magyar társadalmi 
igények összehangolásával. 

Összegezve: Rögzíteni lehet az államreform kulcselemének tekinthető, az önkormányzati-közigazga
tási regionális reform politikai és társadalmi elfogadtatásának előfeltételeit, néhány alapelvet, megköze
lítési módszert. 

• Regionális reformunk politikai sorsa a legtágabb értelemben vett magyar elit tájékoztatásán, aktivi
zálásán, érdekeltté tételén múlik - ez mással nem pótolható. Sorsdöntő lesz a magyar politikai osztály 
egészének (a települési polgármesterektől, helyi képviselőktől kezdődően egészen az országos pártel
nökökig, miniszterekig) megegyezése, „kiegyezése" a reform ügyében, vagy minimális elvi konszenzus 
hiányában a politikai konfliktust is fel kell vállalniuk a reformereknek. A politikai osztály reformbarát 
szárnyának lehetőségeit, győzelmi esélyeit növeli, hogy a reformkihívás objektív oldalát - tehát a kezel
hetetlen konfliktussal végződő problémák, feszültségek halmozódását, a tartós pangással, leszakadással 
fenyegető társadalmi és nemzeti veszélyt - néhány fontos csomóponton tudatosítani lehet az egész 
magyar társadalomban, konkrét témákban az érintett helyi társadalmakkal, s teljes egészében gazdasá
gunk kulcsszereplőivel, illetve a politikai döntések előkészítőivel és végrehajtóival. Kelet-Közép-Euró
pában történelmi adottság, hogy a leghaladóbb, legdemokratikusabb reformokat is felülről kezdeménye
zik és részben így is viszik végig. Ez nem a reformpolitikát minősíti, hanem a társadalmi viszonyok 
fejlettségének és kialakult szerkezetének realitásaiból adódik. 

• A felülről elindított regionális reformkezdeményezés a társadalmi részvételt egyáltalán nem zárja 
ki, hanem a participációt egyenesen feltételezi, a reformfolyamat az autonómiák (társadalmi és területi) 
kialakulását, megerősödését segíti. Természetesen az állami nemzeti szint alatti regionális területi (tele
pülési, városi, kistérségi, régióbeli) érdekek artikulálása, a konfliktusok feltárása a reform-előkészítés 
lényege. Ezeket a problémákat azonban nem lehet - és főleg nem érdemes - olyan pontosan és mereven 
rendszerezni, mint például a jogi és a pénzügyi szabályozás elveit, normáit. Számos probléma, konflik
tus más súllyal, más formában fog megjelenni, mint ahogy arra akár a politológus elemző, akár a döntés
hozó előzetesen számíthat. Alternatívákat körvonalazhatunk és a konfliktusok várható tartalmát, területi 
szintjeit, társadalmi hordozóit prognosztizálhatjuk. A döntéselőkészítés, a döntéshozók nyitottsága, ru
galmassága a legfontosabb, hogy a társadalom véleményt nyilvánítson, a szereplők aktivizálódjanak. 

• Reformbarát politikai érdek, hogy a polgárokat, a helyi társadalmi csoportokat döntésük nemzeti 
és nemzetközi fontosságáról is kellő nyomatékkal tájékoztassuk. A társadalmi-nemzeti összefogás, meg
egyezés attitűdjét megalapozva az európai „kényszerekre" is őszintén utalhatunk. Ekkorra már teljes 
jogú EU-tagok leszünk, vagyis egy hazai és egy közösségi igen kimondása után lehet a regionális refor
mot megvalósítani. Nem kizárólag Brüsszel és a nagy tagországok elvárásaira kell hivatkoznunk - többet 
jelent, ha fejletlenebb EU-tagok és kisebb államok hasonló megoldásait ismertetjük. Érvelésünk új ele
me lehet a szomszédos államok regionális fejlődésére terelni közvéleményünk figyelmét: ha nem lé
pünk, tőlük is lemaradunk, velük is előnytelen konfliktusba sodródhatunk, és a szomszédsági kapcsola
taink gyengülése a határokon túli magyaroknak is árthat. Regionalizmusbarát közhangulat teremtésével a 
reform (konzervatív) politikai ellenfelei is gyengíthetők, hiszen a választók az uralkodó közhangulat 
alapján szoktak szavazni. 

II. A reform elfogadtatásának területi-társadalmi szintjei 

Minden regionalizmus fogalmilag egy fizikailag is létező, behatárolható területhez kötődik, még 
akkor is, ha a terület (régió) határai bizonytalanok és változnak. Ugyanígy a szellemi (spirituális) vagy 
kulturális régiónak is van területe és van centruma. Napjaink területfejlesztési regionalizmusa a gazdasá
gi vonzáskörzetekhez és innovációs centrumokhoz igazodik. E különböző szerveződési elvű régiók 
területe nem szükségszerűen esik egybe, ha csak nem tartósan közös történelmi fejlődés során lettek 
homogén egységek. A politikai régiók Európában hagyományosan az államhatalom területi közigazgatási 



egységei, szerencsés esetben autonómiával és/vagy önkormányzattal bíró részei az államnak. Európa mai 
régiói átléphetik az államhatárokat, mert politikai funkciói sem tisztán államiak. Magyarországon a poli
tikai regionalizmus ezer éve az unitárius államiság függvénye, elsősorban, vagyis a regionális politikai -
területi elkülönülés kivételes és "negatív" jelenség. A központosított államigazgatás túlsúlyos területi 
egysége előbb a királyi vármegye, majd hatszáz évig az autonóm nemesi-rendi vármegye. Ez a feudális 
megyerendszer 1848-tól elveszti rendi privilégiumait, főleg, mert a törvényhozást nem a vármegyék 
alkotják. Megőrzi viszont dominanciáját a vármegyerendszer a városokkal, a területekkel (járásokkal) és 
falvakkal szemben. Összességében tehát a centralizált állam eszköze lesz a polgári és a szocialista korszak
ban (1867-1990) a megye, amely így nem autonómia, nem régió, ám a területek regionális fejlődését a 
létezésével is döntően gátolja. Ezt az alapvető ellentmondást az 1990-es önkormányzati törvény sem 
oldotta fel, vagyis a települések és területek regionális fejlődési lehetőségei korlátozottak, a regionalizmus 
területi szintjei („önhibájukon kívül") csenevészek és torzultak. Minden regionális reformalternatíva 
elemzésénél ebből ajánlatos kiindulnunk, nehogy a magyar regionalizmus lehetetlenségének és szük
ségtelenségének hamis konklúziójához jussunk. 

1. Községi szint 

1990-ig a község (település, falu) nem volt soha autonóm önkormányzati-közigazgatási alapegység. A 
feudális korszakban függött a földesúrtól, a járási szolgabírótól és a nemesi vármegyétől, a polgári kor
szakban a járási-megyei függősége lényegében megmaradt. Szocializmusunk tanácstörvényei, intézkedé
sei szintén nem a tényleges községi önkormányzatiságot erősítették, sőt a községösszevonások, a községi 
közös tanácsok erőltetésével a kistelepülések sorvadását is elősegítették valamilyen absztrakt gazdasági 
igazgatási hatékonyság nevében. Ezért volt politikai szükségszerűség 1990-ben a községi társadalmak 
minimális bizalmának visszaszerzése: a törvénynek szavatolnia kellett a községi önállóságot és a települé
si önkormányzat-alapítás gyakorlatilag korlátlan szabadságát. Alapvetően tévedett viszont az országos politika 
a rendszerváltáskor, amihez Alkotmányba foglalta a helyi és területi közösségek fiktív közösségi jogát az 
önkormányzásra, vagyis egyenjogúság helyett „egyenlőséget" adott minden magasabb közigazgatási egy
ség mellett a községi önkormányzatoknak.1 Ilyen „egyenlőség" nem létezhet sem jogilag sem anyagilag, 
viszont bármilyen önkormányzati társulásban ellenérdekeltté teszi a községeket, mert az állampolgárok 
lokális területi autonómiája (e fikció szerint) a helyi önkormányzat létén múlik. Át kell gondolni az 
Alkotmány 41-44 §-ainak későbbi módosítását a kistérségi és regionális szintű reform érdekében, nehogy 
a községek az idők végezetéig önkormányzatiságuk fikciójához ragaszkodjanak és egyáltalán ne társulja
nak. Nem szabad erőltetni a községi önkormányzati képviselőtestületek megszüntetését, összevonását, 
mert ez a kistelepülések pusztulását, sorvadását gyorsíthatná - ehhez az államnak nincs joga. Előbb-
utóbb önkormányzati törvénybe (ÖTV) kell iktatni a községek kötelező részvételét a kistérségi társulás
ban - egy község egy kötelező (mellette más fakultatív is lehetséges) társulás alapon - és a megválasztott 
polgármester tagságát a kistérségi fejlesztési tanácsban. 

El kell érni, hogy a települési önkormányzatok területfejlesztési kistérségi társulásban kötelezően 
társuljanak. Minden települési önkormányzat egy kistérségi társulásban vegyen részt egyidejűleg. Az 
önkormányzati reform települési, illetve kistérségi szintjének összekapcsolásában ez ma az egyik alapfel
tételt jelenti. Különösen fontos lehet, a területi önkormányzati rendszer átalakulási időszakában a tele
pülési önkormányzat azon jogának biztosítása, hogy másik területi (kistérségi) szervezethez, önkormányzati 
társuláshoz csatlakozzon. A szabad kistérség-váltás problémamentes önkormányzati jog, viszont eldön
tendő kérdés: az egyes település is válthasson régiót, vagy ehhez csak a kistérségi társulásnak legyen 
joga? A régióhatár menti kistérségek ilyen joga is fenntartható, különösen akkor, ha a megyehatárok 
egyben kistérség- és régióhatárok is lesznek. 

Egyébként a községi önkormányzat legitim a helyi társadalmak előtt; a regionális reformterveknek a 
községek megmaradását, fejlesztési támogatását és a képviselőtestületek, polgármesterek stabil elismeré
sét kell hangsúlyozniuk, akkor a községek társadalma és önkormányzati elitje is támogatja a regionális 
reformot. A regionális terület-beosztási reformok előtt közvetlenül egyszeri véleménynyilvánítási lehető
séget kellene biztosítani legalább a kistérségek, megyék, régiók peremén elhelyezkedő települések kép
viselőtestületeinek abban a gyakorlati kérdésben, hogy melyik nagyobb területi önkormányzati egység
hez kíván a település tartozni, mert ez a probléma a helyi közvéleményt foglalkoztatja és reformhajlan
dóságát is befolyásolja. 

1 Szenté Zoltán: A regionális önkormányzatok alkotmányos szabályozása. 
Régió, közigazgatás, önkormányzat 179-180. old. 
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2. Kistérségi, városi szint 

Regionális reformunk társadalmi támogatottsága bizonyosan ezen a szinten fog eldőlni, mert ez a 
szint érintkezik közvetlenül minden regionális egységgel, a községgel, a megyével, a régióval, a közpon
ti államhatalom dekoncentrált szerveivel, illetve a társadalmi-politikai szervezetek valódi hatósugara is 
eddig terjed és itt alakítható ki valamilyen lokális közvélemény. Nem szükséges a társadalmi, önkor
mányzati támogatás megszerzése szempontjából sem, hogy közvetlenül választott kistérségi képviselőtes
tület alakuljon - ebben a későbbi gyakorlat döntsön. 

Elvileg alapkérdés a kistérségek (kisrégiók) szerveződésének módja, itt lehet és kell leginkább figye
lembe venni a társadalom, a vállalkozók, az önkormányzatok érdekeit, akaratát. 

Magyarországon a városi fejlődésnek vannak a legmélyebb polgári tradíciói, önkormányzati hagyomá
nyai, az urbanizáltabb, modernebb helyi társadalomban a legtermészetesebbek az autonómiaigények. 
Igazi városaink természetes vonzáskörzeti központok és szinte minden vidéknek van városa, néha több 
is. Meggyőződésem szerint a magyar kistérségek új rendszere túlnyomórészt a városi centrumok köré 
szervezhető, tehát az „országépítés városokkal" elve 2 alapjában ma is érvényes, ez az érintett társadalmak 
legjellemzőbb kapcsolata. Meghatározó-e a statisztikai kistérségi szemlélet egy demokratikus és moder
nizációs szemléletű, értékrendű regionális reformban? Biztosan nem domináns, mert az EU-ban érvénye
sülő területi-statisztikai NUTS-szintek mérési eszközök, nem gazdasági-társadalmi célok. Lehetőleg annyi 
kistérség maradjon meg, amennyi város a konkrétan meghatározandó „térségi centrum" tartalmi kritéri
umainak megfelel és a város-kistérség kapcsolat működőképes helyi gazdaság lehetőségét is magában 
foglalja. Feltehetően kevesebb, mint 150 ilyen kistérség fenntartása szükséges, különösen úgy, ha nem 3 
óriásrégióval számolunk azonnal. Nekünk a reform kezdetén elég az elvet rögzítenünk: város és kistér
ség sorsa összefügg. Városok lehetnek kistérségi központok, társközpontok, de nem mind a 235 magyar 
város térségi centrum, mert számos kisváros fejletlen, néhány alföldi városnak, némely iparvárosnak ma 
nincs megfelelő méretű kistérsége. Városaink lakossága, önkormányzata számára fontos a megyei függés 
felszámolása. Ezt a reformtervek lehetővé teszik. 

Gyakorlatban azon múlhat legtöbb, milyen megyei dekoncentrált hatáskörök és intézmények települ
nek a kistérségi városi centrumokba, illetve kerülnek át a megyeszékhely városok közvetlen kompeten
ciájába. Ha megszűnik a megyei önkormányzati testület, a magyar városok óhatatlanul térségük, vonzás
körzetük politikai, szellemi központjai lesznek. Külön problémát a közepesen fejlett, közepes nagyságú 
megyeszékhelyek térségi szerepköre jelenthet. Mindegyikük jelentős természetes vonzáskörzettel bír, 
többségük a regionális társközponti funkciók ellátására is alkalmassá tehető. Előre nem lehet megbízha
tóan megmondani, melyik térségben és melyik városban mi jelenti a reform legfőbb problémáját. Jogilag 
a városi önkormányzat és a kistérségi polgármesterek tanácsa illetékességét ajánlatos előre szabályozni, 
nehogy a túlsúlyos város a települések fejére nőhessen. Hasonlóan nyitott kérdés, hogy a kistérség 
melyik társadalmi érdekképviselete vállalja fel a reform aktív támogatását, de a kistérségi területfejleszté
si tanácsokban a vállalkozók érdekeltek lesznek, és a helyi média sem maradhat közömbös. Politikailag 
megkönnyítheti a kistérségi-városi reform radikális végig vitelét, hogy nem igényel kétharmados tör
vénymódosításokat, és a reformban érdekeltebb politikai erők, szervezetek helyi képviselői meghatáro
zó súllyal vannak jelen a helyi döntéshozatal és befolyásolás intézményeiben. Most úgy látszik, a regio
nális reform egyik döntő csatáját a kistérségekben és a városokban lehet megnyerni, ha a helyi politiku
sok megegyeznek a társadalmi véleményformálókkal. 

Végül a reform politikai-társadalmi elfogadtatásának lényeges feltétele már a kistérségi szinten is a 
nagyvárosok és az agglomerációjukba tartozó kistérségek kapcsolatának újragondolása. Öt-tíz legnagyobb 
vidéki városunk közvetlen vonzáskörzete kiterjedtebb, mint a mai kistérsége, és ez az állapot inkább a 
kiszorult kistelepüléseknek okoz hátrányt, de a nagyvárosok természetes fejlődését sem segíti. Lehetősé
get kellene adni ezért a reform kezdetén a nagyvárosok és a hozzájuk vonzódó községek önkormányza
tainak, hogy kölcsönös szándék esetén kistérségi kapcsolatot kezdeményezzenek. 

2 Erdei Ferenc (1974) 
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3. Megyei szint 

A reformkoncepció alaptétele: a területi önkormányzati középszint a régió legyen, a megye elsősor
ban intézményfenntartó társulásként működjön tovább, a 22 megyei város új pozíciója pedig differenci
álódjon. 

Első probléma a megyei önkormányzatok tervezett megszüntetése, illetve a települési önkormányzat
ok viszonya a megye jövőbeli szerepéhez. Eddig nem nyilvánult meg társadalmi vagy községi-városi 
ellenállás a megyei önkormányzatok védelmében. Spontán módon nem is fog, hacsak politikai érdekből 
meg nem szervezik. Ilyen szervezésre a megyei lobbi önerőből nem lesz képes, ha a városok és a közsé
gek nem támogatják, márpedig a települési- kistérségi érdekek, perspektívák eddig vonzóbbnak bizo
nyultak. Maga a megyei lobbi is többszörösen megosztott: a 19 megye, illetve a 22 megyei város érdekei, 
jövőképei ellentétesek, mert a megyék súlya óhatatlanul csökkenni, a városok pozíciója pedig növeked
ni fog. Némely megyék és a legnagyobb városok a régiók centrumába kerülnek, más megyék területe 
regionális "perifériává" válhat. Eddig Pest megye volt önkormányzati (fideszes) vezetése igyekezett társa
dalmi és politikai támogatást szervezni a megye régióvá minősítéséhez - próbálkozásukat folytatni akar
ják. Ismeretlen a Fidesz pontos álláspontja a regionális reformkoncepció, konkrétan a régiók és a me
gyék viszonya ügyében; ha a párt valamiért "megyevédő" mozgalmat indít, úgy új politikai front nyílhat, 
a következmények pedig beláthatatlanok lehetnek. Elvileg a parlamenti politikai pártok megyei szer
vezeteinek, megyei képviselőcsoportjainak" megyevédelme sem zárható ki. Jelenleg ezt az SZDSZ és az 
MDF esetében többé-kevésbé értelmetlennek, az MSZP-ben alig tartom valószínűnek. Amennyiben a 
reformtervek nem érintik a parlamenti megyei listás képviselőválasztást, és az egyéni választókerületi 
beosztást sem nagyon bolygatják, feltehetően párt- és képviselői ellenállás sem szerveződik nyilvános 
formában. A legnagyobb potenciális megyevédőnek az országos közigazgatási szakapparátusok érintett 
csoportjait tartom, ha központi és megyei dekoncentrált döntési jogköreiket együtt kívánnák megőrizni. 
A reform sikere a megyeprobléma békés, kompromisszumos rendezését kívánja. Ennek érdekében biz
tosítani lehet a megyei dekoncentrált és önkormányzati szakapparátusokban dolgozó közigazgatási szak
emberek további pályafutását, akár a regionális, akár a városi-kistérségi hivatalokban fognak dolgozni. 
Minden megyében komoly tudású értelmiségi szakértők végzik a munkájukat, akiket a szakértelmük 
legitimál, és a közigazgatási pályán tartásukhoz alapvető társadalmi érdek fűződik. Mivel Magyarországon 
a köztisztviselők számos politikai "B-listázást" átéltek a X X . században, meggyőződésem szerint a reform 
kezdetén megnyugtató kormánynyilatkozat kiadása, esetleg a köztisztviselői törvény védelmi garanciái
nak megerősítése szükséges. Nem a közigazgatási szakemberek buktak meg, a megyerendszeren készül 
túllépni a történelem. A megyei hatáskörök, hivatalok térségi, városi regionális telepítésének kettős 
alapelve lehet: a lakossággal közvetlenül érintkező intézmények kerüljenek közelebb a helyi társadal
makhoz, a döntéselőkészítő szervezetek kerüljenek a régiókhoz. Bibó István 1975-ös - megyékkel kap
csolatos - álláspontját ma is érdemes lenne megfontolnunk. „Ha a városnak és környékének szervezeti 
együttélése kialakul, felvirágzó önkormányzatuk komoly versenytársként léphet fel a felettük álló, ugyan
csak önkormányzattal bíró megyével szemben. Különösen abban az esetben, ha a megye felett kiépülnek 
az országos kerületek, jön létre olyan helyzet, melyet úgy is jellemezhetnénk, hogy a megye két tűz közé 
szorul: felülről az országos kerület nagyobb szakértelme, technokrata fölénye, alulról a város és a város
környék elevenebb önkormányzata fogja elvenni tőle a levegőt és a feladatkört. Ez nem jelenti szükség
képpen a megye megszűnését, de jelenti azt, hogy megszűnik olymértékben súlyponti egység lenni, 
amilyen mértékben ma az. A megye, mint területi keret számára a legmegfelelőbb létezési forma az 
lenne, ha a hozzátartozó város-járások közös szerveként, mintegy föderációjaként működne az egy vá
ros-járás erejét meghaladó közös vállalkozások elvégzésére és közös intézmények fenntartására."3 

A reform társadalmi sikeréhez leginkább a megyei területfejlesztési tanácsok hatásköreinek decentra
lizálása (kistérségekbe telepítése) és összetételének módosítása (a civil szereplők túlsúlya) járulhat hoz
zá, mert ez teszi érdekeltté és hatékonnyá a befolyásos helyi társadalmi csoportokat. Néhány megyei 
intézmény nem befolyásolja közvetlenül a politikai-hatalmi viszonyokat, ezért ezek telepítése irreleváns 
a reform első szakaszában: helyes lenne a megyei igazságszolgáltatási intézményeket mai szervezetükben 
megtartani. Minden esetben együtt kell mérlegelni a társadalmi és a politikai hatékonyságot. Megyei 
városaink mai helyzete az önkormányzati-közigazgatási rendszerben - elszigetelt „városmegyék", köz
igazgatási enklávék - társadalmi szempontból is tarthatatlan, mert nem igazi centrumai térségüknek, 
vonzáskörzetüknek. Megyei politikai függésük a reform végrehajtásával eleve megszűnik. Térségüktől 

3 Bibó István (1986) 



mesterségesen elszigetelt kelet-európai zárványvárosokra egy polgári regionális szerveződésű társada
lomban nincs szükség. A megyei jogú város intézménye, a megyei önkormányzattal együtt, értelem sze
rint megszűnik. Alapelv, hogy minden város a kistérség, a régió része legyen és a város ne elkülönülten 
gyakoroljon kistérségi, regionális jogokat. A volt megyei városok minden más jogosultsága megtartható. 
Települési (kistérségi) oldalról is azt kell szabályozni, hogy a városok szolgáltatásait a térség minden 
települése közösen használja ki, és a közös intézmények fenntartásához a város a térségtől, a régiótól 
megfelelő támogatást kapjon. Ha a városi önkormányzatok jogait az önkormányzati törvény a későbbiek
ben esetleg differenciálni akarja lehetőségeik, nagyságuk, fejlettségük szerint, akkor se a lakosságszám 
legyen a tagolás elsődleges alapja, hanem egy rögzített tartalmi kritériumrendszer. 

Nem speciális jogállást kell nekik kitalálni, hanem városi funkcióik szabadabb gyakorlását kell biztosí
tani, hiszen ezek a fejlett nagy- és középvárosok rendelkeznek a legnagyobb vonzáskörzetekkel, és 
majdnem mindegyik modernizációs, innovációs centrum. A négy nem megyeszékhely középváros (Sop
ron, Nagykanizsa, Dunaújváros, Hódmezővásárhely) esetében, akár néhány történelmi megyeszékhely
nél (Esztergom, Gyula, Balassagyarmat) illene figyelembe venni, hogy legalább ötven évig gyengébben 
fejlődhettek szerencsésebb versenytársaiknál, ezért preferálásuk intézmények, közszolgáltatások telepí
tésével nem gáláns „jóvátétel", hanem alapvetően e városok, és körzetük jövőjét szolgálja. 

4. Regionális szint 

Önkormányzati-közigazgatási régiók a mai magyar államterületen sohasem működtek tartósan, a Habs
burg-abszolutizmus kerületi kísérleteit éppen nem önkormányzati, társadalmi önszerveződési törekvé
sek motiválták. A dualizmus államában néhány nem megyei szerveződés polgári tartalmat is kapott, de 
ezek is jellegzetesen a centrális államigazgatás területi (nem vármegyei) intézményei voltak, mint példá
ul a hadkerületek vagy a tankerületi főigazgatóságok. Államigazgatáson túli regionális alapon épült fel 
Magyarországon a X1X-XX. század fordulóján az igazságszolgáltatás bírósági hálózata a vármegyei törvény
székek feletti szinten - ez a tradíció ma is folytatható. Regionális hagyatékként is felfogható a történelmi 
egyházak, például a katolikus egyház területi szerveződése: a püspökségek, érsekségek beosztása nem az 
állam-megye elven alapult. Végül a legfontosabb folyamatos polgári regionális tradíció egészen napjain
kig a kapitalista gazdasághoz, közlekedéshez legszorosabban kötődő nagy intézmények, szervezetek 
(vasút-igazgatóságok, postaigazgatóságok, bányakapitányságok, stb.) területbeosztása maradt. Két követ
keztetés adódik az eddigiekből számunkra. 

B Léteznek komoly regionális hagyományok is mind az államéletben, mind azon kívül, 
a magyar területszervezés történetében. 

• Erősebb volt a regionális tradíciónál a politikai uralom alapját képező állam-megye kapcsolat. 
Ez az utóbbi történelmi tény különösen azért fontos, mert az állam és a megye az uralmi 
túlsúlyával mindig meg tudta gátolni, hogy a tarka regionális szerveződések valamilyen 
összefüggő rendszerré váljanak, közös szervezetet és szerkezetet alkossanak. 

Következtetésként levonhatjuk: társadalmunkban, közvéleményünkben ma is gyengén hat a regioná
lis tradíció, az önkormányzati-közigazgatási (politikai) regionalizmus társadalmi támogatottsága pedig 
nem gyökerezik széles és mély hagyományokban. 

Ma a lokális tudattartalmak, érzelmek ritkán érik el a regionális szintet, a lokálpatriotizmusok sokkal 
inkább a szűkebb tájhoz, vidékhez kötődnek. A következő szint pedig egy nagy ugrással már a magyart, a 
nemzetit jelenti. Regionális kötődés talán a nagy tájegységek értelmiségénél létezik, ha a regionális 
centrumban (nagyvárosban) szerezték diplomájukat - ez azonban természetesen nem elég. Ugyanakkor 
különleges megyei öntudat sem munkál az adott térségek társadalmában, ami bizony az „ősi vármegye" 
legsúlyosabb kritikája. Egy ilyen „tabula rasa" tudatállapotból kiindulva a társadalmi és társadalompoliti
kai támogatottság úgy állítható a regionális reformtörekvések oldalára, ha ez a kezdeményezés a kisebb 
térségek lokálpatrióta érzelmeire és a helyi érdekekre egyszerre hivatkozik. Emocionális segítségre, a 
pozitív emberi érzelmekre minden új törekvésnek - tehát a regionalizmusnak is - feltétlenül szüksége 
van, elég a nemzeti érzelmek mozgósító erejére utalnunk az utóbbi évszázadokban. Pozitív tömegérzel
meket ma a média tud igazán kelteni. Regionális szinten ma tévéstúdiók működnek, a hasonló rádiók 
nem fedik le területüket, az újságok pedig jellemzően egy-egy megyében jelennek meg. Tapasztalatom 
szerint a médiák tulajdonosai, szerkesztői zömükben pártolják a modernizációt, a regionális reformot 
sem ellenzik, viszont a konkrét tartalmát kevésbé ismerik. Nagyon fontos lenne, ha a regionális reformok 
ismertetésére, népszerűsítésére minden szinten (országos, regionális, városi) médiakampány indulna. A 
városi tévék, újságok megnyerése azért lenne nagyon lényeges, mert a városokban a konkrét előnyök, 
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lehetőségek ismertetésével a legkönnyebben teremthető reformbarát helyi, kistérségi közvélemény. 
Befolyásos csoportok támogatása is felsorakoztatható a régiók ügye mellett. A politikai elitek szerepé

ről - némileg más nézőpontból - már szóltam; kifejezetten regionális szerveződésű politikai elitek 
egyelőre még nincsenek, de hamarosan lehetnek. Vidéki nagyvárosaink politikai vezetői erősen reform-
érdekeltek, hiszen a regionális centrumok súlya, önállósága nőni fog, ezzel az ő szerepük is felértékelő
dik. Maguk mellett a kisvárosok, községek vezetőit is felsorakoztathatják. Hozzájuk csatlakozhatnak a 
regionális centrumokban a közigazgatási szakemberek és a közalkalmazott értelmiségi csoportok. Külön
legesen érdekeltek a regionális reformban a legnagyobb közszolgáltató vállalatok (energiaszolgáltatás, 
közlekedés, szállítás, hírközlés, logisztika) országos vezetői és regionális vezetői, mert ezek a cégek ma 
is ilyen alapon szerveződnek. Közel hasonló lehet a bankok, befektetési cégek, biztosítók regionális 
érdekeltsége, akárcsak a nagykereskedelmi hálózatok területi igénye. Már a reform előkészítése során be 
kell vonni a regionális bizottságokba ezeket a vállalkozói csoportokat. Munkavállalói érdekképviseletek 
a regionális alapú területfejlesztés, foglalkoztatáspolitika előkészítésében érdekeltté tehetők. 

5. Előkészítő bizottságok 

Összességében három regionális előkészítő bizottság társadalmi alapú szervezése lenne szükséges: 
• Médiabizottság; 
• Polgármesteri Bizottság; 
• Vállalkozási Bizottság. 

Médiabizottság: 

A regionális reform megismertetésében és elfogadtatásában a média játszhatja a legfontosabb szere
pet. Mivel a reform többszintű, a médiaelőkészítés is a különböző szintek összehangolását jelenti. Kiin
dulópont mindenképpen a helyi (városi) média lehet. Ma a legtöbb magyar városban van városi kábelté
vé és többnyire városi hetilap is megjelenik. Ezekkel a városi orgánumokkal kell megállapodni abban, 
hogy a reformmal, annak térségi vonatkozásaival konkrétan és rendszeresen foglalkozzanak. Ha ez sike
rül, a városok, és vonzáskörzeteik lakossága megismerkedhet és foglalkozhat a reform tartalmi problémá
ival. Ezt a szintet semmi más nem pótolhatja, mert helyi közvélemény csakis a helyi média körül szerve
ződhet a reform mellett. 

Megyei szinten napilapok jelennek meg és ezek az orgánumok a megyei problémák mellett országos 
politikai összefüggésekkel is foglalkoznak. Különösen fontos lenne, hogy a megyei napilapok, mind a 
kistérségekről, mind a régiók szervezéséről konkrétan írjanak, mert az írott sajtóban a megyei napilapok 
képesek a reform két szintjét összekapcsolni. Természetesen tisztázni kell a megyei lapok szerkesztősé
gével is, hogy a reform nem a megyei intézmények felszámolást jelenti szükségszerűen és ezeknek az 
újságoknak a további létezését sem veszélyezteti. 

Regionális szinten Magyarországon írott sajtó alig létezik, viszont a tévék és a rádiók hagyományosan 
ilyen alapon szerveződnek. Figyelembe kell vennünk, hogy a leendő régióközpontok napilapjai regio
nális orgánumokká fejlődhetnek, tehát például a győri Kisalföld vagy a pécsi Dunántúli Napló ilyen 
növekedésre is teljes joggal aspirálhat. Fontosabb viszont a regionális tévék és rádiók csatasorba állítása. 
Egyfelől anyagokat készíthetnek a majdani régiójukhoz tartozó kistérségekről, városokról, megyékről; 
másfelől felvethetik a régió szerveződés konkrét problémáit. 

Természetesen az országos média szerepe is megmarad a regionális reform megismertetésében. Itt 
kézenfekvő lenne, ha az európai uniós népszavazást népszerűsítő műsorokat és stábokat meg lehetne 
nyerni a regionális reform ügyének felvállalásához. Az országos médiában a legtöbb politikai-közszolgá
lati orgánum foglalkozik regionális ügyekkel és bizonyíthatóan elkötelezett a reform mellett a józan 
belátás alapján. 

Polgármesteri Bizottság 

Minden magyar település választott vezetője és képviselő-testülete valamilyen módon érintett és ér
dekelt a reform sorsában. Polgármesteri Bizottságok a százötven kistérségben szervezhetők, hiszen a 
települések érdekei spontánul is a kistérségek sorsához kötődnek. Városi polgármestereink többsége 
tisztában van vele, hogy települése jövője a reform sikerétől nagymértékben függ, ezért aktivitásuk kez-



deményező szerepük valószínűsíthető. A polgármesteri reformbizottságok összegezhetik a térségben 
dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak helyi igényeit is. Nagyon valószínű, hogy ezek a Polgármeste
ri Bizottságok, a kistérségek és a régiók konkrét ügyeiben (határok, székhelyek stb.) is állás kívánnak 
foglalni. 

Másik egyenrangú probléma a különböző települési és területi önkormányzati társulások, szerveze
tek előzetes állásfoglalásainak kikérése a reform ügyében. A Községi Önkormányzatok Szövetsége és a 
Magyar Faluszövetség feltehetően a településekkel kíván elsősorban foglalkozni. A Települési Önkor
mányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) eddig is állást foglalt a reform előkészítésének általános prob
lémáival kapcsolatban. Ezek a szövetségek inkább reformpártiaknak nevezhetők, amennyiben a reform 
decentralizációval jár együtt. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége eddig nem foglalt állást, 
viszont érintettként a véleményét minél előbb meg kell ismerni. A Megyei Jogú Városok Szövetsége a 
régiók kialakításában sajnos még szintén nem foglalt részletesen állást, de pozitív érdekeltségük csak 
részben nyilvánvaló, hiszen pillanatnyi jogi státuszuk meg fog szűnni, ugyanakkor nem mindegyikük 
lesz regionális centrum. A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége helyzeténél fogva a 
reformban érdekeltté tehető. Természetesen a polgármesterek reformbizottságaihoz és az érdekképvi
seletekhez kapcsolhatók a közalkalmazotti és a köztisztviselői szakszervezetek, amelyek a reform minden 
problémájával kapcsolatban abszolút érintettként bizonyosan állást fognak foglalni. 

Vállalkozási Bizottság 

Hangsúlyozottan társadalmi jellegű előkészítő bizottság, amelyben a munkaadói és a munkavállalói 
oldal képviseleteinek együtt kell részt venniük, mind a kistérségek, mind a megyék, mind a régiók 
szintjén. Aktivizálásukban nehézséget jelenthet, hogy valódi területfejlesztési tanácsok csak a megyék
ben működnek és éppen a két másik legfontosabb reformszinten hiányoznak, vagy formális jellegűek. A 
munkavállalói konföderációk országosan és helyileg is ismertek, álláspontjuk nyilvános és józan ésszel 
kiszámítható, ezért itt külön nem szükséges velük részletesen foglalkozni. (MSZOSZ, ASZSZ, ÉSZT, 
SZÉF, Liga, Munkástanácsok, KESzOSz.) A munkaadói szervezetek közül figyelembe kell venni a legki
terjedtebb, legbefolyásosabb vállalkozói érdekképviseleteket, mert ezek kiépített helyi hálózattal is ren
delkeznek. (MGYOSZ, VOSZ, MKIK, IPOSZ, KISOSZ, MOSZ, OKISZ, ÁFEOSZ.) Speciális problémát jelent 
néhány országos gazdasági-szakmai szövetség, melyek kifejezett reformérdekeltségének kihasználása fontos 
lehet. Ilyen, pl . a Turizmus Rt., a Közúti Fuvarozók Egyesülete, a Magyar Logisztikai Társaság, mert ezek 
a szervezetek a regionális beosztáshoz működésükben kötődnek. Hasonló a Volán vállalatok helyzete és 
tipikusan ilyen állami nagyvállalatok a MÁV, és Posta. Probléma még a helyi kis- és középvállalkozók aktív 
bekapcsolása a kistérségi fejlesztési tanácsok megalakításába, hiszen eddig a hasonló megyei szervezetek
ben alig volt képviseletük. További feladat a különböző országos szolgáltató hálózatok, elsősorban a 
bankok területi és regionális kirendeltségeinek aktivizálása, mert a hitelszervezetek máris regionális 
alapon szerveződnek. 

Országos szinten a Kormány kompetenciájába tartozik a regionális reform politikai, jogalkotási előké
szítése során az egyeztetés az érdekképviseleti kamarákkal, szervezetekkel. Természetesen nem kerülhe
tők meg az országos önkormányzati szövetségek, ezt nem is kell indokolni. Az országos közszolgáltatók, 
az infrastruktúra fejlesztésében érdekelt vállalkozások hangsúlyozottan nyilvános, intézményes bevonása 
a társadalmi-politikai reform előkészítésébe, kidolgozásába újdonság lenne, és a regionális reform tekin
télyét, társadalmi elfogadását nagyban segítené. 

III. A regionális államreform politikai problémái, alternatívái 

1. Államszerkezet-államszervezet 

Montesquieu a hatalmi ágak elválasztásáról és egyensúlyáról alkotott klasszikus elméletében önálló 
ágként szerepel a helyi hatalom, a status foederalis. Ez lényegében az állampolgárok lokális autonómiá
ját, a független önkormányzatok rendszerét jelenti. Nagyon eltérően érvényesíti ezt az elvet a mai de
mokráciák gyakorlata: a demokratikus államokban elkülöníthetők egymástól autonóm típusú, illetve 
önkormányzati típusú helyi hatalmak. Ahol a föderális autonómia az alkotmányos alapelv, ott az állam 
szerkezete is többnyire szövetségi jellegű, a terület-beosztási rendszer történelmileg kialakult és néha 
etnikailag is eltérő tartományokra épül és jellemző, hogy a parlament valamilyen második (regionális 
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alapokon választott, delegált) kamarája is működik. Ma a területi autonómia jellemző megjelenési for
mája az autonóm régió, mint a szövetségi állam tagállama. Önkormányzati típusú helyi hatalmak szintén 
regionális formákban működnek, mint az önkormányzati rendszer önálló, választott szintjei, mint kisebb 
önkormányzatok társulásai. E két típus között azért sem érdemes minőségi különbséget tenni, mert a 
hatalommegosztás területi dimenziója mindegyikben érvényesülhet, viszont az elfogadásukat, alkalma
zásukat az adott ország történelmi fejlődése alapján érdemes értékelni, mérlegelni. A magyar állam 
történelme során sohasem volt igazán szövetségi szerkezetű, sokkal inkább az unitárius (egységes, egy-
központú) államszerkezet jellemezte, sőt ma is ez jellemzi. Történelmileg éppen az unitárius állam
szerkezethez, az egységes magyar nemzetállamhoz való túlságos ragaszkodás vezetett a történelmi Ma
gyarország 1918-1920-as felosztásához, mivel az etnikai ellentéteket képtelen volt kezelni. Trianon óta 
ilyen problémák nem jelentkezhetnek, viszont az unitárius államszerkezet konzerválódása mellett a másik 
gond is megmaradt: a magyar államszervezet erősen központosított, vagyis a helyi hatalom nem önkor
mányzati jellegű. Az államszocializmus évtizedei alatt az önkormányzati típusú területi hatalommegosz
tás nem érvényesülhetett, de az 1990-es demokratikus rendszerváltás sem erősítette meg az önkormány
zatiságot mint negyedik önálló hatalmi ágat. 

A regionális államreform mostani végig vitele nem feltétlenül követeli meg az unitárius államszerke
zet radikális átalakítását. Nincsenek sem olyan etnikai elkülönülések, sem olyan autonóm tartományi 
igények az országon belül, amelyek az autonóm régiók teljes rendszerének (parlament, kormány, stb.) 
kiépítését elkerülhetetlenné teszik. A regionális államreform koncepciója helyesen feltételezi az állami 
központi végrehajtó hatalom, illetve a helyi önkormányzati hatalom viszonyának átalakítását az utóbbi 
javára, amennyiben a központi államigazgatás decentralizálását, az önkormányzati közigazgatás megerő
sítését döntő célnak tartja. Ez a helyes törekvés azonban azt is eredményezheti, hogy a tervezett magyar 
regionális rendszer nem teljes önkormányzat lesz, hanem a régiókban a központi kormánypolitikai alsó 
foka is megjelenik, vagyis a regionális önkormányzat az állami kormányzati politika feladatait (is) magára 
vállalja. Csakhogy Magyarországon az államszervezet regionális alapú önkormányzati decentralizálása, 
demokratizálása a legfontosabb feladat. Ez a feladat most elsősorban a központi államigazgatási hatáskö
rök jelentős részének a régiók kezébe adását jelenti, de nem igényli a klasszikus három államhatalmi 
ágazat regionális szintű reprodukálását. Két sajátos ellentmondást a reform bevezetése előtt szükséges 
gondosan mérlegelni. 

• Az unitárius államszerkezet („egységes nemzetállam") ellen szól a tragikus történelmi tapasztalat: a 
magyar államterület 1920-as felosztásához éppen az unitárius makacsság vezetett. Csakhogy közvélemé
nyünkben ez a meggyőződés még ma sem általános, némelyek az egységes államszerkezet megbontását 
az állam szétesésének, felbomlásának mai veszélyével azonosítják, valamilyen területvesztéshez, szuvere
nitásvesztéshez, a magyar nemzet(állam) Európán, Európai Unión belüli felosztásának hamis víziójához 
kapcsolják. Áttételesen ez az euroszkepticizmus („eurorealizmus") egyik legfőbb ideológiai érve a ma
gyar politika konzervatív oldalán. 

• Elsősorban nem a regionális népszuverenitás (regionális parlament) fejlesztéséhez, hanem a regi
onális végrehajtó hatalom (helyi kormány) alakításához kötődhet valamilyen konzervatív társadalmi-po
litikai előítélet, veszélyérzet, mert ezt valamilyen „kiskirálysággal", „feudális anarchiával" azonosíthatják. 

Mindkét probléma felvetődése könnyen a konzervatív parlamenti ellenzék reformellenes elzárkózá
sát, a kétharmados törvénymódosítások elutasítását okozhatja az „államegység veszélyeztetése" ürügyén. 
Tehát alaposan átgondolandó az államszerkezet föderalizálásának bármilyen felvetése, mert ez a reform 
végig vitelét döntően nem befolyásolja, de veszélyeztetheti. Államreformon értsünk államszervezeti re
formot, hacsak nem akarjuk tényleg föderalizálni a magyar államszerkezetet. A negyedik hatalmi ág le
gyen az önkormányzati régiók rendszere. 

2. Autonómia-önkormányzat 

Átfogóbb, általánosabb fogalom az önkormányzatiságnál az autonómia (önrendelkezés). Alkotmányunk 
az autonómiát alapvető emberi, állampolgári (személyes) jogként ismeri el, vagyis nem gátolja, hogy a 
polgárok szabad akaratából „működjenek a szabadság kis körei". Ugyancsak az Alkotmány a közhatalmat 
a népszuverenitásból eredezteti, a területi önkormányzatot adott polgárok közös jogosultságaként defi
niálja, tehát önrendelkezés és önkormányzatiság az Alkotmány és az ÖTV szerint területi értelemben 
egybeolvad. Közvetlenül így nem a személyes autonómia a területi önkormányzatiság forrása, hanem 
valamilyen közakarat. Szintén nincs alkotmányosan megkülönböztethető népszuverenitás, illetve nem
zeti szuverenitás: a szuverenitás intézményes hordozója a parlament, más intézmények (szövetségi tagál-



lamok szervei, stb.) nem korlátozhatják. Ha a magyar önkormányzatiság regionális reformja során az 
autonómiából vezetnénk le az önkormányzatiságot és konkrétan a regionalizmust, úgy a Magyar Köztár
saság Alkotmányát, Önkormányzati törvényét gyökeresen kellene átformálnunk. E pozitív törekvés 1990 
óta egyáltalán nem hozott eredményeket - a regionális államreformot mégis jó lenne megvalósítanunk. 
Sajnos, mindaddig nem törekedhetünk teljes mértékben az autonóm regionalizmusra Magyarországon, 
ameddig a poli t ikai elitek (pártok, törvényhozók) hatalomfelfogása meg nem változik, nem lesz 
autonómista szellemű. Ilyen alkotmányos forradalom egyelőre nem „fenyeget"... Az emberi méltóság 
forradalmát apró lépésekben kell megvívnunk. Politikai elitünk regionalista igénye és érdeke az 
autonómista értékektől távol áll, talán valahol a fejlesztési-igazgatási régiók tájékán bolyong, és maxi
mum az önkormányzati formációk (választott régióvezetések, társult önkormányzati egységek) elfogadá
sáig hajlandó fejlődni. Nem igazán érdemes regionális önkormányzatainkat autonómiáknak nevezni, ha 
még a társult-választott szint megteremtését is nehezen érjük el. Valódi regionális törvényhozásra, tény
leges regionális kormányra nagyon kevés az esélyünk, hiszen ez még az Európai Unióban sem általános. 
Ugyanekkor a fejlesztési-közigazgatási régiós gyakorlatot a választott önkormányzati régiós igénnyel egye
síteni lehet, a társadalmi részvételt (a participáció sem autonómia...) mind a kistérségekben, mint a 
régiókban kiterjeszthetjük, elmélyíthetjük. Gazdasági viszonyaink már annyira polgárosultak és globali
zálódtak, hogy a politikai elitek végzetes leszakadási veszélyek előidézése nélkül a területfejlesztési és az 
önkormányzati regionalizmus közös megteremtését aligha halogathatják, egy ilyen mélységű reform már 
érdekükben állhat. Mivel Magyarországon a regionális reform (a polgári társadalmi fejlődés ellentmon
dásai miatt) elsősorban felülről (és közvetve nemzetközileg) kezdeményezett folyamat, szükségszerűen 
állami reformként fog először megjelenni. Állami szinten a tudatos önkorlátozás hatalmi dekoncentráci
ót és decentralizációt jelent az önkormányzó helyi társadalmak javára. Csakhogy az államhatalom első
sorban modernizációs (gazdasági) kényszert érez, és csak másodsorban decentralizálja a közigazgatást, 
dekoncentrálja (demokratizálja) a politikai hatalmát. E három folyamat összehangolása a magyar államot 
működtető politikai elitek felelősségérzetén múlik. Az államhatalmi ágak szerinti megoszlásban vizsgálva 
a magyar politikai elit nem féltheti a parlament főhatalmát a régióktól, viszont bizonyosan a parlament
ben fognak összeütközni a pártelitek ellentétes regionális koncepciói. Egyelőre bizonytalan a parlamen
ti politikai pártok regionális reformkonszenzusa - szerintem jórészt ilyen is marad. így rendkívül nehe
zen, lassan módosulhat az Alkotmány és az ÖTV, vagyis a régiók intézményes politikai, önkormányzati 
váza tartósan gyenge és bizonytalan maradhat. Ezt az alkotmányos hátrányt a végrehajtó hatalom, a kor
mány, reformelszántsága teljes mértékben nem pótolhatja akkor sem, ha egyszerű többséggel elfogadott 
törvényekkel az ellentmondás, a feszültség oldódhat. Úgy születhet hatékony kompromisszum a tör
vényhozásban a kormány és a mai ellenzék között, ha egy másik alkotmányos közjogi tényező is állást 
foglal a reform mellett. Ilyen tényezőnek ma a városi, nagyvárosi önkormányzatok számítanak, ha ők 
maguk is akarják. Minden magyar városnak érdekében áll, hogy a regionális reform végre megvalósul
jon. 

Kormány és régiók viszonyában perdöntő lesz a központi államigazgatási hatáskörök jelentős leadása 
a régióknak. Ezt is megoldhatja a Kormány egyszerű többségű törvénykezéssel, de meg kell szereznie 
hozzá a minisztériumi szakmai apparátusok egyetértését, aktív támogatását. Az első és legfontosabb komp
romisszumot a kormány a reformelőkészítés folyamatában a centrális szakmai bürokráciával kötheti, mert 
a gazdasági modernizáció továbbvitele - ez szakmailag belátható - az európai közigazgatási decentralizá
lást és regionalizálást is megköveteli. Kormány és regionális elitek viszonyában a regionális és a kistérségi 
területfejlesztési intézmények pénzügyi támogatásával, önállósításával, a munkaadók intézményes bevo
násával a megegyezés könnyebbé válik, de a területi gazdasági folyamatokban profitérdekelt vállalkozá
sokkal szükséges először megegyezni. 

3. Regionális alapelvek 

Minden magyar régiónak egyszerre és együtt kell önkormányzati, közigazgatási és területfejlesztési 
egységgé válnia, máskülönben a mi viszonyaink között a részleges megoldások nem fognak regionális 
rendszerként működni a „centralizált állam - megye" domináns kapcsolat árnyékában. Először a regioná
lis reform gyakorlati, technikai alapelveit szükséges meghatározni. Még mindig Bibó István 1975-ös "köz
igazgatás szervezési" alapelveiből érdemes kiindulnunk, mert ezek természetesen nem csak a közigazga
tásra vonatkoznak. Mind a hat alapelv ma is érvényesíthető a regionális reformban. 

• Az első alapelv a székhelyek optimális megközelíthetőségének elve. Ha a székhelyek egy adott igazga
tási szint egységeinél ki vannak jelölve, akkor a határvonalak meghúzásánál és az egyes földrajzi helyek 
hovatartozásának eldöntésénél a székhelyek legcélszerűbb megközelíthetősége a döntő szempont. 
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• A második alapelv az egységek arányosságának elve. Fontosabb a népesség arányossága, mint a 
terület arányossága, mivel az apparátusok méreteit inkább a népességszám határozza meg. Az egységek 
arányosságát előíró alapelvnek határt szabnak a nagyvárosi agglomerációk. Ez Magyarországon elsősor
ban a főváros vonzáskörzetét jelenti. Itt akkor is óhatatlanul megjelennek a nagy lakosságú egységek, ha 
viszonylag kisebb területeket alakítanak ki az igazgatásban. Célszerűtlen az egységek arányosságának 
elvét a székhely optimális megközelíthetősége elvének rovására érvényesíteni, mivel az utóbbi elvhez a 
területek népességének komoly közvetlen érdekei fűződnek. 

• A harmadik alapelv az igazgatási területrendezés egységének elve. Az ország területén létező köz
szolgálatok és közérdekű szolgáltatások lehetőleg mindenütt a területi beosztás ugyanolyan rendszerét 
alkalmazzák. 

• Az alsóbb- és felsőbb szintű (kisebb és nagyobb) területi egységek egymásba illeszthetőségének 
elve. Ez ténylegesen a harmadik alapelvet viszi tovább, csakhogy inkább a hatóság érdekét szolgálja: 
ugyanazon szervezet felügyeleti és jogorvoslati ügyei tartozzanak ugyanazon felsőbb központhoz. 

• Az ötödik alapelv a célszerű területi hovatartozás szintenkéti eltérése és összeütközése. Ha egyszer 
egy bizonyos földrajzi pont egy bizonyos szintű területi egység keretében a legcélszerűbb és a legköze
lebbi központhoz beosztást kap, akkor nem törvényszerű, hogy a magasabb szinten is a számára optimális 
központhoz kerül. El kell dönteni, hogy melyik szint a súlyponti jellegű, vagyis fontosabb a besorolási 
rendben. 

• A hatodik alapelv a súlypontok váltakozásának elve. A közigazgatási-területi rendszer súlypontjai 
(hivatalok, önkormányzatok, szolgáltatások) célszerűen nem csoportosulhatnak a közvetlenül egymás 
mellett helyet foglaló szinteken, hanem inkább egymástól távolabbra kell esniük. Például Magyarorszá
gon egyszerre és egymás mellett nem szerepelhet azonos súlyponti egységként a járás és a megye, illetve 
a város és a megye, vagy a városi vonzáskörzet és a régió. 

4. Gyakorlati problémák 

• Egyszintű regionális rendszer a gyakorlatban nem létezik, csak a súlypontok váltakozásának elve 
hat, és egyik szint döntővé válik: nálunk ma ez a (nagy)régió. Európa modernizációs gazdasági kihívása
ira nagyregionális keretben adható adekvát válasz, a területfejlesztés tervezése, hatékony közigazgatási 
kiszolgálása, a társadalom önkormányzati megszerveződése szintén a nagyrégióban történhet. Autonóm, 
önszerveződő társadalma viszont a városi centrumok körül kialakuló településeknek, kistérségeknek 
van, ezért a kisregionális szintről épülhet fel a nagyrégió. Hatalmi-képviseleti szempontból a kistérségi 
területfejlesztési tanács, illetve a Polgármesteri Tanács kettőssége fenntartható, mert a települési vezetők 
mindkettőben szerepet kapnak, és a térségi vállalkozók, munkavállalók érdekképviseleteivel is kiegé
szülnek. A régió önkormányzata, végrehajtó szervei, területfejlesztési ügynöksége viszont nem kizárólag 
az összrégió érdekeit képviseli, szervezeti felépítésükkel a térségi, városi érdekek becsatornázását is 
garantálhatják. Kistérségi közigazgatást és területfejlesztést úgy lehet teremteni, ha az eddigi megyei 
hatáskörök zöme a megyei hivataloktól és a volt megyei területfejlesztési tanácsoktól a kistérségi vonzás
körzetek lakossági igényeit, érdekeit jobban kiszolgáló térségi igazgatási decentrumokhoz, területfej
lesztési ügynökségekhez kerül. Ösztönöznie kell a térségi igazgatási, fejlesztési társulások minden for
máját is a régiónak. Ide sorolható a megyei intézményfenntartó társulások működtetése is: ezek a városi, 
térségi érdekek alapján működjenek, ne váljanak a régió „kihelyezett tagozataivá". 

• Megkerülhetetlen kérdés: „az alsóbb és felsőbb - kisebb és nagyobb - szintű területi egységek egymás
ba illeszthetőségének" bibói követelménye ma mit jelent? Nem csak a területbeosztási ésszerűséget tartal
mazza, mert abból önmagában aligha teremtődik működőképes regionális rendszer. Magában kell foglalnia 
a társadalmi csoportok területi érdekeit is a hatalmi - igazgatási logika mellett. Befolyásolhassa a település, 
a város, a kistérség lakossága, közvéleménye, önkormányzata az új rendszer kialakulási folyamatában, hogy 
melyik szint melyik egységébe kíván kerülni! Nem rendezhetők végtelen helyi népszavazások a területi 
hovatartozásról, viszont a kinyilvánított helyi közakarat elől a hatalomnak sem szabad eleve elzárkóznia. 
Másodszor: a kistérségek száma, nagysága, funkciója, illetve a régiók szerveződése, első intézményi szerke
zete egymással szorosan összefügg, egymást közvetlenül befolyásolja. Ha nagyon elaprózódhatnak a kistér
ségek (160-200) - feltételezik a kisebb területű, de nagyobb számú (7-9) régiót, és ezek a régiók óhatatlanul 
adminisztratív igazgatási jellegű, nem gazdasági-modernizációs szellemiségű önkormányzatok lesznek. Ha 
hatékony területfejlesztési és autonóm régiókat (3-5) szervezünk önálló regionális hatalmi szervekkel, ak
kor kevesebb (110-140) és városok köré szervezett kistérség szükséges. 

• Budapest és Közép-Magyarország régiójának, kistérségeinek megszervezése különleges feladat, 
de ez a szervezés kiindulópontja legyen, ne a maradék szétosztása. Fővárosunk az egész ország különle-



ges szerepkörű regionális centruma, kapcsolatait külön törvényben kell szabályozni, és szerkezete, szer
vezete is egyedi lesz. 

• Különleges fejlesztési régiókat lehetőleg az adott önkormányzati régión belül, különleges fejlesz
tési kistérségeket az adott térségen belül szervezzünk, másképp szétverődhet a regionális alaprendszer. 
Fejlesztési egységek indokolt esetben állami garanciák mellett és önkéntes társulással alakulhassanak. 

• Minden magyar régió előbb-utóbb olyan eurorégió lesz, amely az országhatárokat átlépő kapcso
latokat épít ki a szomszédos, határos régiókkal. Ezért sem mindegy, melyik régió milyen államhatárokkal 
érintkezik. Egyik régió sem veheti el a másik elől a nemzetközi érintkezés, a fejlődés kedvező lehetősé
gét, mint ahogy ezt ma például a Nyugat-Dunántúl teszi. 
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