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A te rü le ti köz igaz ga tás
úton az in for má ci ós
tár sa da lom felé

A köz igaz ga tás te rü le ti szint jei

A te rü le ti köz igaz ga tás nak öt szint je kü lön -
böz tet he tõ meg. A he lyi és az or szá gos szint kö -
zött ta lál juk a mik ro re gi o ná lis szin tet (kis tér -
ség, já rás, ri ding, dist rict, bo ro ugh, mu ni ci pa -
lity, com mu nity, pa rish, kre is, ra jon stb.); a re -
gi o ná lis kö zép szin tet (me gye, co unty, shi re,
pre fec tu re, can ton, be zirk, ob last stb.) és a ré gió 
szint jét (re gi on, pro vin ce, kraj, land stb.). Az
EU eze ket a szin te ket a NUTS rend szer ben né -
pes ség szám sze rint ka te go ri zál ja (1. táb lá zat).

A te rü le ti köz igaz ga tás-szer ve zés öt alap el ve
Bibó Ist ván (1973) sze rint a kö vet ke zõ: 

a) A köz igaz ga tá si köz pont idõ ben mért op ti -
má lis el ér he tõ sé ge vas úti és/vagy köz úti kö zös sé -

gi köz le ke dés sel (1. tér kép). Az így ki ala kí tott
köz igaz ga tá si te rü let fel osz tás el sõ sor ban a hi va ta -
lok ügy fe le i nek az ér de ke it szol gál ja. 

b) Az igaz ga tá si egy sé gek ará nyos nagy ság -
rend je egy adott szint hez tar to zó te rü le ten élõ
la kos ság szá má ra utal. Ez azt je len ti, hogy
ugyan ah hoz a te rü le ti igaz ga tá si szint hez tar to -
zó egy sé gek né pes ség szá má nak – op ti má lis
eset ben – ha son ló nagy ság ren dû nek kel le ne
len nie. Ma gyar or szá gon pl. az I. vi lág há bo rú
elõtt egy me gyé hez át lag 7 já rás tar to zott, me -
lyek né pes ség szá ma is ha son ló nagy ság ren dû
volt.1 Az így ki ala kí tott fel osz tás a te rü let egy sé -
gek igaz ga tá si ér de két szol gál ta a ha té kony mû -
köd te tés cél já ból. 

c) Az igaz ga tá si fel osz tás egy sé ges sé gé nek
elve azt je len ti, hogy az ál lam pol gár az or szág
bár mely te rü le tén ugyan azt a köz igaz ga tá si
szol gál ta tást ugyan olyan szin tû igaz ga tá si köz -
pont ban ve he ti igény be. Arra kell tö re ked ni,
hogy egy-egy tér ség pol gá rai le he tõ leg ugyan -
azon igaz ga tá si köz pont ban in téz hes sék ügye i -
ket. Ez az elv is mét az ügy fe lek ér de ke it szol -
gálja. 

d) A köz igaz ga tá si egy sé gek át fe dés nél kü li
egy más ba il lesz ke dé sé nek elve a te rü le ti kor -

EU regionális 
szintek

Alsó Felsõ
 Földrajzi név például Regionális dimenzió

népességszám (millió)

NUTS-1
 ~ 3  ~ 7

Ország, nagyrégió 
Makroregionális

NUTS-2
Metropolisz, város

~ 0,8 ~ 3 Régió

Mezoregionális
NUTS-3 ~ 0,15 ~ 0,8

Megye,
megyei jogú város

LAU-1 
(NUTS-4)

 ~ 0,03  ~ 0,15 Járás Mikroregionális

LAU-2 
(NUTS-5)

 ~ 0,0001  ~ 1–3  Település, kerület Helyi

1. táb lá zat. A já rás he lye a köz igaz ga tás te rü le ti szint jei kö zött (NUTS = No menc la tu re of the
Units of Ter ri to ri al Sta tis tics; LAU = Lo cal Ad mi nist ra ti ve Unit. A NUTS-4-5 t)

1 1914-ben 63 me gye és 438 já rás.



mány za ti egy sé gek alap ér de ke. Az ok mány iro -
dák te rü le ti har mo ni zá ci ó já ra vo nat ko zó ja vas -
lat so rán pl. a sta tisz ti kai kis tér sé gek, épí té si,
szo ciá lis és gyer mek vé del mi igaz ga tá si il le té -
kes sé gi te rü le tek egy más hoz il lesz té sé re már
tör tént kí sér let (VIRÁG R. 2003).

e) To váb bi fon tos alap elv az igaz ga tá si
súly pon tok vál ta ko zá sá nak elve. Esze rint két,
egy más sal alá-fö lé ren delt sé gi vi szony ban álló
igaz ga tá si egy ség nem kép vi sel het azo nos sú -

lyú (erõs vagy gyen ge) po zí ci ót az igaz ga tá si
rend szer ben.2 Ma gyar or szá gon az el múlt idõ -
sza kok ban ez az elv nem mû kö dött, és kér dé -
ses, hogy a kö vet ke zõ köz igaz ga tá si re form
ke re té ben si ke rül-e meg ol da ni 2013-ig (2. táb -
lá zat).

Ma gyar or szá gon az erõs köz pon ti kor mány -
za tot (akár a ki rá lyi Ma gyar or szá gon, akár a
kom mu nis ta irá nyí tás ide jén) a re gi o ná lis szint
el ha gyá sá val a ha gyo má nyo san erõs me gyei
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1. tér kép. A tér in for ma ti ka meg je le né se a te rü le ti igaz ga tá si egy sé gek le ha tá ro lá sá ban:
30–323 perc kö zött el ér he tõ te rü le tek vas úton, át szál lás nél kül, Bu da pest rõl

(Forrás: Ferencz 2011)

1971 elõtt 1971 1983 1990–1996 2013
Ideális változatok

Unitárius Föderális

Ország Erõs Erõs Erõs Közepes Erõs? Erõs Gyenge

Régió Nincs Nincs Nincs Gyenge Gyenge? Gyenge Erõs

Megye Erõs Erõs Erõs Gyenge Erõs? Erõs Gyenge

Járás Közepes Gyenge Nincs Nincs Gyenge? Gyenge Erõs

Település Gyenge Gyenge Gyenge Erõs Erõs? Erõs Gyenge

2. táb lá zat. A ma gyar te rü le ti igaz ga tá si szin tek vál to zá sa és ál la po ta az igaz ga tá si súly
(in ten zi tás) szem pont já ból

2 Igaz ga tá si súly = köz igaz ga tá si mun ka fo lya ma tok szá ma,
köz szol gál ta tá si és re gi o ná lis, vagy he lyi kor mány za ti fel -
ada tok.



igaz ga tás el len sú lyoz ta. Mi vel a tör té nel mi Ma -
gyar Ki rály ság ban ke vés ön ál ló tes tü let tel ren -
del ke zõ vá ros volt, a já rá so kat a 14–15. szá zad -
ban hoz ták lét re a szá mos kis te le pü lés igaz ga tá -
sa ér de ké ben. A já rá sok élén a fõ szol ga bí ró állt, 
akit a vár me gyei köz gyû lés vá lasz tott, és fe le -
lõs volt több vár me gyei ha tó sá gi fel adat vég re -
haj tá sá ért, va la mint el járt alsó fokú köz igaz ga -
tá si bí rói sze rep kör ben. A já rás szék he lye a
19. szá zad vé gé ig a min den ko ri fõ szol ga bí ró la -
kó he lye volt, kö vet ke zés képp a vá lasz tás ered -
mé nyé tõl füg gõ en vál to zott (HOFF MAN 2004).
A he lyi köz igaz ga tá si szint gyen ge ma radt a na -
gyobb vá ro so kat ki vé ve. Ez a te rü le ti irá nyí tá si
rend szer a kü lön bö zõ szin tek in ten zi tá sa szem -
pont já ból vál to zat lan ma radt a II. vi lág há bo rú
után a szo ci a liz mus idõsza ká ban.

A já rá sok mint köz igaz ga tá si egy sé gek 1971
és 1983 kö zött két lé pés ben meg szûn tek (elõ -
ször a já rá si ta ná csok, majd a já rá si hi va ta lok).
A me gyék meg õriz ték igaz ga tá si jelentõsé -
güket. 

A rend szer vál tás után az új ön kor mány za ti
tör vény (1990) a te le pü lés szin tû he lyi igaz ga -
tást te kint ve a má sik vég let be esett. Az ed dig a
köz pon ti kor mány zat ál tal el len õr zött köz szol -
gál ta tá sok de cent ra li zá ci ó ja je gyé ben szá mos
fel ada tot át ru ház tak az új on nan ala kult he lyi
ön kor mány za tok ra.3 Ugyan ak kor a me gyék
szá mos ko ráb bi kö te le zett sé gét és szolgál tatá -
sát szintén helyi szintre ruházták át. 

Vé gül 1996-ban a te rü let fej lesz té si és ren de -
zé si tör vény ki mond ta a ma gyar ré gi ók szük sé -
ges sé gét, bár a ré gi ók rend sze ré nek nem volt
sem mi lyen fö de rá lis ha gyo má nya egy olyan
uni tá ri us be ren dez ke dé sû or szág ban, mint Ma -
gyar or szág. Így a ré gi ók meg ha tá ro zá sa csak
sta tisz ti kai szem pont ból le he tett je len tõs. Kez -
det ben alul ról, a me gyei szint rõl szer ve zõd ve
gon dol ták a ré gi ók ki ala ku lá sát, de a kooperá -
ciós kész ség hi á nya miatt 1998-ban or szág gyû -
lé si ha tá ro zat tal ki mond ták a NUTS-2 ré gi ók

lét re ho zá sát. Az 1996-os sta tisz ti kai és te rü let -
fej lesz té si kis tér sé ge ket a 2004-es tör vény ben4

az uni ós csat la ko zás ér tel mé ben sor ke rült arra,
hogy a kis tér sé gek kör ze ti igaz ga tá si funk ci ók -
kal ren del kez hes se nek, el sõ sor ban az ok mány -
ügy és az épí té si igaz ga tás te kin te té ben. Ez a
szer ke zet volt hasz ná lat ban nap ja in kig csak -
nem két év ti ze den ke resz tül, mi vel so sem volt
meg a két har ma dos par la men ti több ség a te rü le -
ti köz igaz ga tá si rend szer meg vál toz ta tá sá hoz.
2010-ben azon ban a vá lasz tá si ered mé nyek biz -
to sí tot ták a két har ma dos par la men ti több sé get,
és a gyõz tes pár tok ki fe jez ték szán dé ku kat a re -
gi o ná lis köz igaz ga tá si rend szer meg vál toz ta tá -
sá ra és a já rá sok rend sze ré nek (a köz igaz ga tás
te rü le ti mik roszint jé nek) vissza ál lí tá sá ra
2013-ban. Ezzel együtt 2010 fo lya mán több in -
téz ke dést vezettek be a területi közigazgatás
középszintjének megerõsítése érdekében, me -
lyek részeként újra megnyitották a megyei szin -
tû közigazgatási hivatalokat, és megyei fo -
gyasztó védelmi szolgáltatást, miközben „erõs”
kormány kialakítását jelentették be. 

A fen ti fo lya ma tok együt te sen arra utal nak, 
hogy ked ve zõ hely zet van ki ala ku ló ban olyan 
vál to zá sok meg va ló sí tá sá ra, ame lyek tük rö -
zik az egyes szin tek hez kap cso ló dó igaz ga tá -
si in ten zi tá sok ide á lis szer ke ze tét (lásd 1. táb -
lá zat).

Kö vet ke zés képp a köz igaz ga tá si re form
egyik leg fon to sabb kér dé se, hogy ho gyan ve -
zes sék be újra a mik ro re gi o ná lis szin tet, a já rá -
sok nak meg fe le lõ rend szert a területi közigaz -
gatásba?

A mik ro re gi o ná lis igaz ga tá si rend szer lét re -
ho zá sá nak alap ját jel zi annak ma gyar neve.
A já rás arra az egy na pi já ró tá vol ság ra utal (sze -
kér rel vagy gya lo g), ami a mik ro ré gió igaz ga tá -
si köz pont já ba való el ju tás hoz, és on nan tör té nõ 
vissza ér ke zés hez szük sé ges. Eb ben a köz pont
el ér he tõ sé gé re vo nat ko zó elsõ alap elv tük rö zõ -
dik. A köz le ke dés mo der ni zál ódá sá val, új utak
és hi dak épí té sé vel a régi rend szer el ér he tõ ség
te kin te té ben el avult tá vált. A köz igaz ga tá si
rend szer azon ban nem vál toz hat fo lya ma to san,

Tózsa István–Korompai Attila–Ferencz Viktória: A területi közigazgatás úton… 45

3 En nek a de cent ra li zá ci ó nak egyet len prob lé má ja volt, hogy a 
köz pon ti kor mány zat csak a fel ada to kat és szol gál ta tá so kat
utal ta he lyi szint re, mi köz ben meg fe led ke zett a szol gál ta tá -
sok hoz szük sé ges pénz ügyi esz kö zök biz to sí tá sá ról. 4 A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ról szóló 2004. évi CVII. tv.
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ezért egy új rend szer ki ala kí tá sa kor és be ve ze -
té se kor na gyon gon do san kell ki je löl ni az egy
já rás hoz tar to zó te le pü lé sek há ló za tát. A fi zi kai
el ér he tõ ség vál to zat la nul fon tos elem olyan
ügyek ben, ame lyek sze mé lyes je len lé tet igé -
nyel nek. E funk ci ók te rü le ti meg osz tá sát dön tõ
mér ték ben meg ha tá roz zák a köz le ke dé si há ló -
za tok. Cent rá lis há ló za tok ese tén a funk ci ók is
egy köz pont ban össz pon to sul nak. Mi nél tel je -
sebb a te le pü lé se ket össze kö tõ köz le ke dé si
rend szer há ló za ta (azaz mi nél több te le pü lés
szá má ra biz to sí tott a töb bi leg rö vi debb idõn
és tá vol sá gon be lü li el ér he tõ sé ge), an nál na -
gyobb le he tõ sé ge van a multipoláris rendszer
kialakulásának, melyben minden település
térségi szinten sajátos funkciót tud betölteni.
Ugyanakkor az infokommunikációs rendszerek 
közigazgatási alkalmazásának területi hatásaira 
is elõre fel kell készülni.

A te rü le ti mik ro szint igaz ga tá si funk ci ói 

A leg gyak rab ban igény be vett igaz ga tá si
szol gál ta tá sok mo dern elekt ro ni kus inf ra struk -
tu rá lis há ló za to kat igé nyel nek. Ezek közé tar -

toz nak az ok mány iro dák (út le vél, ve ze tõi en -
gedély, sze mé lyi iga zol vány, lak cím-be je len -
tés, gép ko csi re giszt rá ciója, vál lal ko zá si iga zol -
vány), a Bel ügy mi nisz té ri um ál tal el len õr zött,
az ál lam pol gá rok ada ta it tar tal ma zó adat bank
alap ján. Az elekt ro ni kus ok mány iro dák a költ -
ség ha té kony ság és a mé ret gaz da sá gos ság
biztosí tása ér de ké ben fõ leg ki emelt vá ro sok ban 
mû ködnek.

Az ok mány iro dák te rü le ti ha tás kö rét a
256/2000 (XII. 26.) sz. Kor mány ren de let tar -
tal maz za. Ál ta lá ban a na gyobb von zás kör zet -
tel ren del ke zõ vá ro sok ad nak he lyet az ok -
mány iro dák nak. Egy ok mány iro da meg nyi tá -
sát, ha tás kö ré nek meg vál toz ta tá sát vagy be zá -
rá sát a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ tes tü let
kez de mé nyez he ti, és a kor mány za ti in for ma ti -
kai ügye kért fe le lõs mi nisz ter he lyez he ti ha -
tály ba a meg ol dás nak a köz pon ti kormány elé
ter jesz té sét kö ve tõ en. A dön tés hez be kell
nyúj ta ni a kor mány nak az il le té kes köz igaz ga -
tá si hi va tal és he lyi ön kor mány zat vé le mé nyét. 
A he lyi ön kor mány zat fe le lõs az ok mány iro da
mû kö dé sé hez szük sé ges inf ra struk tú ra és az
al kal ma zot tak biz to sí tá sá ért. Kö vet ke zés képp

2. tér kép. A 257, ok mány iro dá val ren del ke zõ te le pü lés Ma gyar or szá gon,
va la mint Bu da pest 23 iro dá ja

(Szer kesz tet te: Fe rencz V.)



az ok mány iro dák mû kö dé se egy aránt függ a
he lyi ön kor mány za tok tól és a köz pon ti kor -
mány zat tól. A leg kri ti ku sabb kér dés a mû kö -
dés fi nan szí ro zá sa rész ben a he lyi, rész ben a
köz pon ti ál lam igaz ga tás ré szé rõl. A kormány
ál tal adott nor ma tív tá mo ga tást a he lyi ön kor -

mány za tok kö zöt ti egyez ke dé sek alap ján oszt -
ják el, tekintet tel azok né pes ség szá má ra és az
ok mány iro da inf ra struk tú rá já hoz való hoz zá -
já ru lás ra. A költ séghaté konyság je gyé ben a jö -
võ ben a nor ma tív el osz tást a fel adat fi nan szí -
roz ás nak kell fel vál tania.
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3. táb lá zat. Az ok mány iro dák szá má nak vál to zá sa me gyei és re gi o ná lis szin ten
(For rás: Szi ge ti 2010)

Megye (Fõváros), Régió  2000  2001  2004  2010
Egy okmányirodára

jutó népesség
(1000 fõ)

Budapest (fõváros) 23 23 23 23 74

Pest Megye 13 27 31 31 39

Közép-Magyarország 36 50 54 54 54

Fejér Megye 6 9 11 11 39

Komárom-Esztergom megye 7 8 8 8 39

Veszprém Megye 7 12 12 12 30

Közép-Dunántúl 20 29 31 31 36

Gyõr-Moson-Sopron megye 5 7 8 8 56

Vas Megye 6 8 9 10 26

Zala Megye 4 9 9 10 29

Nyugat-Dunántúl 15 24 26 28 36

Baranya Megye 5 12 12 12 33

Somogy Megye 6 12 13 13 25

Tolna Megye 5 9 9 9 26

Dél-Dunántúl 16 33 34 34 28

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 10 17 20 21 33

Heves Megye 5 7 7 8 39

Nógrád Megye 6 6 6 6 35

Észak-Magyarország 21 30 33 35 35

Hajdú-Bihar Megye 8 17 19 19 29

Jász-Nagykun-Szolnok megye 7 16 16 16 25

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8 19 20 20 28

Észak-Alföld 23 52 55 55 27

Bács-Kiskun Megye 7 17 18 18 29

Békés Megye 8 16 17 17 22

Csongrád Megye 6 8 8 8 53

Dél-Alföld 21 41 43 43 31

Összesen 152 259 276 280 36



Ok mány iro dá kat elõ ször 2000-ben hoz tak
lét re Ma gyar or szá gon, ami kor min den mik ro -
re gi o ná lis sta tisz ti kai kör zet (LAU-1) ka pott
egy ok mány iro dát.5 Így 152 ok mány iro dát ál lí -
tot tak fel, és min den bu da pes ti ke rü let ré szé re
egyet-egyet. Azon ban 2004-ben a 256/2000.
(XII. 26.) Kor mány ha tá ro zat mó do sí tá sá val
szá mu kat meg nö vel ték. Elsõ lé pés ben el érték
a 259-et, majd 276-ot és ma, 2011-ben, szá muk 
280, ame lyek kö zül 23 Bu da pes ten van.

Ez azt je len ti, hogy a 174 sta tisz ti kai kis tér -
ség mind egyi ké ben van ok mány iro da. Mi vel
a vá ros sá nyil vá ní tott te le pü lé sek szá ma 328,
így mint egy 70 vá ros ban nincs ok mány iro -
da. Át la go san egy ok mány iro da összes sé gé -
ben mint egy 36 ezer la kost lát el szolgáltatá -
sokkal. 

Mi vel a nagy met ro po li szok egy aránt tar toz -
hat nak a LAU-2 vagy a NUTS-2 te rü le ti szin -
tek hez, és mi vel a te rü le ti ok mány iro dák költ -
ségha té kony sá ga és mé ret gaz da sá gos sá ga miatt
az iro dák mi ni mum 30, ma xi mum 150 ezer la -
kos szá má ra biz to sí ta nak igaz ga tá si szol gál ta tá -
so kat, a több mil li ós met ro po li szo kat ke rü le tek -
re (met ro po li tan já rá sok ra) kell fel osz ta ni, me -
lyek la kos sá ga egyen ként nem ha lad ja meg a
150 ezer fõt. Te kin tet tel kell len ni a „spill-
over” (túl csor du ló) ha tá sok ra, arra, hogy a
nagy vá ro sok szol gál ta tá so kat nyúj ta nak a von -
zás kö rük be tar to zó szu bur bán te le pü lé sek
 számára, ezért eze ket is be kel le ne so rol ni
30-150 ezer la ko sú mik ro re gi o ná lis zó nák ra,
mi vel az ok mány iro dák mû kö dé se eb ben a né -
pes ség szám-in ter val lum ban ha té kony. A je len -
le gi 328 ma gyar vá ros kö zül csak 35 esik ebbe a 
ka te gó ri á ba (Pécs, Sze ged, Mis kolc, Deb re cen
már 150-200 ez res), ezért a he lyi ön kor mány za -
ti fel adat el lát áson be lül az ál lam igaz ga tá si szol -
gál ta tá sok mû köd te té se ak kor le het költ ség ha -
té kony (más szó val a leg ke vés bé rá fi ze té ses),
ha tér sé gi szin ten mû köd te tik. Te hát ál lam igaz -
ga tá si fel ada to kat el lá tó, mik ro re gi o ná lis, já rá si 
rend szer be ve ze té se in do kolt. Eh hez szól va szét 
kell vá lasz ta ni az ön kor mány za ti fel ada to kat és
a he lyi ál lam igaz ga tá si fel ada to kat. Az ön kor -
mány za ti fel ada tok leg na gyobb rész e a he lyi

szin ten ma rad, míg az ál lam igaz ga tá si szol gál -
ta tá so kat te rü le ti, já rá si szint re kell de le gál ni.
A 150 ezer la kos nál na gyobb négy vá ro sunk
me gyei szin tû jo go sult sá gok kal az igaz ga tás
NUTS-3 szint jén mû kö dik. A já rá sok és a
35 na gyobb (30 ezer la kos ság szám fe let ti) vá ros 
köz igaz ga tá si együtt mû kö dé se a „já rá si” von -
zás kör ze tük be tar to zó te le pü lé sek kel va ló szí -
nû sít he tõ en he lyi konf lik tu sok for rá sa lesz a
két szin tû igaz ga tás kö vet kez té ben.

Szin tén konf lik tu sok for rá sa ma rad és lesz a
NUTS-2 szin tû te rü le ti egy ség be szer ve zett
met ro po lisz (Bu da pest) és agg lo me rá ci ó já nak
he lyi ön kor mány za tai kö zöt ti igaz ga tá si
együtt mû kö dés. Régi kér dés, hogy le gyen-e
egy 1-3 mil lió la ko sú met ro po lisz egy ön ál ló
NUTS-2 ré gió vagy csak szu bur bán, eset leg
– mint Pest me gye ese té ben – NUTS-3-as szin -
tû kör nye ze té vel együtt le hes sen NUTS-2 ré -
gi ó nak te kin te ni? A köz pon ti vá ros és von zás -
kör ze te kö zöt ti fe szült ség for rá sa az a hely zet,
hogy a sta tisz ti kai mu ta tó szá mok, mint pl. az
egy fõre jutó GDP rend sze rint ma ga sak a met -
ro po lisz ban, így az ala cso nyabb ér ték kel ren -
del ke zõ kör nye zõ kis vá ro sok és fal vak el ve -
szí tik jo go sult sá gu kat a meg pá lyáz ha tó te rü -
let fej lesz té si tá mo ga tá sok ra, ha ugyan ah hoz a
NUTS-2 szin tû ré gi ó hoz tar toz nak. Ed dig az
EU-ban csak azok a met ro po li szok let tek ön -
álló NUTS-2 szin tû ré gi ók, ame lye ket fel jo go -
sí tott erre vagy a 3 mil lió la kos fe let ti né pes -
ség szá muk, vagy az agg lo me rá ci ó juk kal ki ala -
kult gaz da sá gi, szol gál ta tá si és mun ka erõ-pi a -
ci kap cso la ta ik. Eze ken a he lye ken vi szony lag
nagy vá ro sok jöt tek lét re füg get len te rü le ti
igaz ga tá si funk ci ók kal és a né hány mil li ós
met ro po lisz hoz köz el fek võ von zás kör zet tel. 

A te rü le ti mik ro szint kör vo na lai 

Egy mik ro re gi o ná lis köz pont igaz ga tá si von -
zás kör ze té nek le ha tá ro lá sát min dig meg ha tá roz -
ták a köz le ke dé si út vo na lak és esz kö zök, a hi va -
ta li köz pont meg fe le lõ el ér he tõ sé gi ide je tö meg -
köz le ke dé si esz kö zök kel köz úton vagy vas úton.
Nap ja ink ban a GIS pon tos esz köz ilyen szem -
pon tok nak meg fe le lõ izok ron tér ké pek ké szí té -
sé re (1. tér kép). De a fen ti ek alap ján a já rá sok le -
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5 143/1999. (IX. 15.) sz. Kor mány ha tá ro zat.



ha tá ro lá sá hoz a né pes ség szám ra is te kin tet tel
kell len ni. Koós – La dos (2008) ku ta tá si ered mé -
nyei sze rint egy 10 mil lió la kos sá gú or szág ban a
te rü le ti köz igaz ga tá si egy sé gek gaz da sá gos mû -
kö dé sé nek alsó ha tár át az a szer ke zet biz to sít ja,
mely ben egy hi va tal ra kb. 30 ezer la kos jut. Ez
azt je len te né, hogy a mik ro re gi o ná lis hi va ta lok
szá ma, pl. az ok mány iro dák te kin te té ben nem le -
het sok kal több vagy ke ve sebb, mint 330, be le -
ért ve a fõ vá ro si ke rü le ti hi va ta lok szá mát is. Eb -
ben az ér te lem ben mind a régi já rá sok, mind a je -
len le gi sta tisz ti kai kis tér sé gek (3. tér kép) já rás sá
szer ve zé se ke vés nek bi zo nyul na a költ ség ha té -
kony mû köd te tés szem pont já ból.6

Elsõ pil lan tás ra en nek tük ré ben jó hír, hogy a
ma gyar or szá gi vá ro sok szá ma – mi cso da sze -
ren csés vé let len és kel lõ lé lek ta ni pil la nat a já -
rás rend szer szem pont já ból! – ép pen 328. Már -
pe dig a vá ro si cím el nye ré sé hez szük sé ges fõ
kri té ri um ép pen az, hogy van-e az il le tõ te le pü -
lés nek olyan köz pon ti funk ci ó ja, amelyet a kör -
nye zõ te le pü lé sek la kos sá ga is igény be vesz?
Vagyis van-e von zás kör ze te? Ha a vá ro si cím
oda íté lé sét ko mo lyan vet ték (vol na), ak kor bi -
zo ny csak nem min den vá ro si rang ra emelt te le -
pü lés já rá si szék hely is le het(ett vol na), hi szen a 
fõ vá ros 23 ke rü le te nél kül ép pen 305 vá ros le -
het ne já rá si székhely.
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3. tér kép. A je len le gi kis tér sé gek Ma gyar or szág te le pü lés ha tá ros tér ké pén
(Szer kesz tet te: Fe rencz V.)

6 Je len ta nul mány ki e mel ten fog lal ko zik az ok mány iro dai do -
ku men tum igaz ga tás kér dé sé vel, mint az ál lam pol gá rok ál tal
leg gyak rab ban igény be vett ál lam igaz ga tá si szol gál ta tás sal,
erre vo nat ko zik a 30 – 150 ez res la kos ság szám op ti ma li zá -
lás, ami be – a LAU-1 fel sõ ha tár át te kint ve – be le fér más ál -
lam igaz ga tá si ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá nak a 30 ez res
la kos ság szá mot meg ha la dó gya kor la ta, pl. a rend õr sé gi, tûz -
ol tó sá gi, adó ügyi, tisz ti or vo si el lá tó kör ze tek 60-80 ez res la -
kos ság szá ma is.



Tud juk azon ban, hogy a ma gyar te le pü lés há -
ló zat rit kán be épült al föl di ré sze in pél dá ul tör -
té nel mi okok miatt egy sze rû en túl ke vés a te le -
pü lés ah hoz, hogy von zás kör ze tek rõl be szél -
jünk (4. tér kép), ha csak a ta nyá kat is nem te -
kintenénk ön ál ló te le pü lé sek nek. (Azok egyéb -
ként, de településtani és nem közigazgatási ér -
telemben.)

A te rü le ti igaz ga tás ki ala kí tá sát be fo lyá so ló
köz szol gál ta tá si in téz mény-el lá tott ság szem -
pont já ból a ma gyar te le pü lés rend szer ben kö ze -
pes nek mond ha tó a te le pü lé sek nagy ság rend je
és az ott lévõ in téz mé nyek szá ma kö zöt ti kap -
cso lat. Egy 2008. évi vizs gá lat sze rint na gyon
szo ro san kap cso lód nak egy más hoz te le pü lés -
szin ten az ok mány iro dák (268 te le pü lés ben) és
a mun ka ügyi köz pon tok (162 te le pü lés ben), va -
la mint az alap fo kú ok ta tá si in téz mé nyek (óvo da 
2226 te le pü lés ben és ál ta lá nos is ko la 1902 te le -
pü lés ben). Mind össze két olyan te le pü lés volt,
ahol mû kö dött mun ka ügyi köz pont, de nem volt 

ok mány iro da (Zsám bék és Ri cse). Emel lett
41 olyan te le pü lés volt, ahol ok mány iro da és
kör jegy zõ ség is mû kö dött. Ezek kö zül 23-ban
mun ka ügyi ki ren delt ség is volt. A kör jegy zõ sé -
gek nek (730 te le pü lés ben) a töb bi köz in téz -
mény hez való kap cso la ta szin tén csak kö ze pes -
nek adó dott, ki vé ve az alsó fokú ok ta tá si in téz -
mé nye ket, me lyek kel a kap cso lat szo ros volt.
Ezzel együtt 156 olyan kör jegy zõ sé gi szék hely -
te le pü lés volt, ahol nem volt ál ta lá nos is ko la,
74 olyan, ahol nem volt óvo da, és 59 kör jegy zõ -
sé gi szék hely te le pü lés ben hi ány zott mind -
kettõ. Az össze fo nó dá sok nak ezt a differen ciá -
ját je len tõs mér ték ben ma gya ráz za az intézmé -
nyekkel ren del ke zõ te le pü lé sek szá má nak kü -
lön bsége (1. gra fi kon).

A MÁV és a VOLÁN köz le ke dé si há ló zat
me net rend je it fi gye lem be véve GIS (föld raj zi
in for má ci ós rend szer) al kal ma zá sá val ki je löl -
he tõ a 10, 20, 30 per ces el ér he tõ sé gi vo na lak
meg raj zo lá sá val a te le pü lés rend szer já rá si
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4. tér kép. A vá ro si jog ál lá sú te le pü lé sek 2011-ben. 
(Szer kesz tet te: Fe rencz V.)



össze tar to zá sa; kü lö nö sen ak kor, ha kri té ri um -
ként a te le pü lé sek la kos ság szá mát is be táp lál -
juk a GIS elem zés be, s így ele ve adód nak az op -
ti má lis 30 ez res la kos ság szám nak meg fe le lõ
uta zá si – já rá si kör ze tek, ahol min den elem ese -
té ben pl. 30 per cen be lül ma rad a já rá si köz pont
el ér he tõ sé ge. Nincs is en nél adek vá tabb és
látványosabb térinformatikai alkalmazás, amit
a közigazgatásban el lehetne képzelni! (Lásd
1. térkép.)

Já rá sok a vir tu á lis tér ben

Van azon ban egy „za va ró” té nye zõ, s ez szin -
tén a köz igaz ga tás mo der ni zá ci ó já val függ
össze. A „za va ró” va rázs szó a há ló za to so dás
(net wor king). A ma gyar re gi o ná lis tu do má nyok 
aty ja, az idén 80 esz ten dõs Enye di György aka -
dé mi kus mond ta még az in ter net tel jes tér hó dí -
tá sa elõtt egyik elõ adá sán: „aki raj ta van a há ló -
za ton, az a köz pont ban van ak kor is, ha fi zi ka i -
lag több száz ki lo mé ter re van a köz pont tól; aki
pe dig nin csen raj ta a há ló za ton, az vég te len tá -

vol ság ra ke rül a köz pont tól ak kor is, ha fi zi ka i -
lag a köz pont ban van.” S ezen a há ló za ton nem
a MÁV, vagy a VOLÁN zöty kö lõ dik, ha nem az 
adat, az in for má ció, va la mint maga az ál lam -
pol gár, vagy az ügy fél mo zog, még pe dig fény -
se bes ség gel. Az most ne za var jon sen kit, hogy
az in for má ci ós szu per sztrá dát hasz ná ló ál lam -
pol gár vagy ügy fél – akár csak a hi va tal – je len
eset ben vir tu á lis.

Az idén be mu ta tott eE u ro pe 2020 ak ció terv7

az elekt ro ni kus köz igaz ga tás két fon tos kri té ri u -
ma ként em lí tet te a köz igaz ga tás „be fo ga dó” és
„több csa tor nás” jel le gé nek erõ sí té sét. A be fo ga -
dó azt je len ti, hogy a min dig új ra ter me lõ dõ8

„net less” tár sa dal mi ré teg hez is el kell jut tat ni az 

Tózsa István–Korompai Attila–Ferencz Viktória: A területi közigazgatás úton… 51

1. grafikon. Az in téz mé nyek egy be esé se (kor re lá ci ós együtt ha tó)
a ma gyar te le pü lés há ló zat ban 2008-ban

(KSH ada tok alap ján sa ját szá mí tás)

7 http://www.lis bon co un cil.net/pub li ca ti on/pub li ca ti on/
65-an-ac ti on-plan-for-eu ro pe-2020-stra te gic-ad vi ce-for-the-
postc ri sis-world.html (Utol só le töl tés: 2011. má jus 15.)

8 Ezt Ve re bély Imre fej tet te ki egy köz igaz ga tá si konferen -
cián, egy olyan hoz zá szó lás ra re a gál va, hogy a di gi tá lis sza -
ka dék és di gi tá lis írás tu dat lan ság ge ne rá ci ós prob lé ma, ami
idõ vel ma gá tól el tû nik.



in for má ci ós szu per sztrá dát. Õk az idõs ko rú né -
pes ség és a mun ka nél kü li ek hada, akik nek csak
8, illetve 12%-a akar és tud hasz nál ni in ter ne tet.
És ez nem csak ma gyar or szá gi je len ség. Az in -
for má ci ós szu per sztrá dá nak je len leg há rom sáv -
ja, vagy csa tor ná ja van, amely bõl a köz igaz ga tá -
si mo der ni zá ció ná lunk csak egyet tud és akar
hasz nál ni: az In ter ne tet („E-Go vern ment”). 

A Köz igaz ga tás tu do má nyi Ka ron mû kö dõ
E-Go vern ment Ku ta tó cso port több szak könyv -
ben9 ma ni fesz tált igye ke ze te el le né re a sztrá da
má sik két sáv ján ne he zen in dul a köz le ke dés.
Hat évig tar tott, hogy a mo bil te le fon ra épít ke zõ
kö zép sõ sáv ban mára a ma gyar ál lam igaz ga tás -
ban meg je len jen annak a fel is me ré se, hogy a
min den ki zse bé ben ott la pu ló in fo kom mu ni ká ci -
ós alap esz közt, a mo bil te le font is be le het von ni
a köz igaz ga tás ba. Eh hez im má ron a kar köz igaz -
ga tá si mes ter sza kán kö te le zõ „M-Go vern ment”
tan tárgy is van (Mo bil igaz ga tás szer ve zés). De a
har ma dik sáv ba – a di gi tá lis in ter ak tív TV-be,
amely vég re biz to sít hat ná a be fo ga dó, ink lu zív
jel le get is, mert a net less tár sa da lom TV cent ri -

kus (SÁG VÁ RI 2008) – még min dig „be haj ta ni ti -
los” a ma gyar köz igaz ga tás ban. A „T-Go vern -
ment” le he tõ sé ge10 egye lõ re a mul tik rö vid tá vú
üz le ti ér de ke i nek van alá ren del ve. Hi szen az
egy sze rû TV ké szü lé ket csak ak kor le het ne in -
ter ak tí van és In ter net ként is hasz nál ni, ha In ter -
net mo de met is tar tal ma zó, s ezért a csa tor na cso -
ma gok hoz in gyen nem ad ha tó de kód er je len ne;
rá adá sul ese té ben ér tel met len né vál na a nagy
szol gál ta tók je len le gi IpTV üz let ága is. Nyu -
gat-Eu ró pá ban, ahol már ré gen meg tör tént a di -
gi tá lis át ál lás a TV mû sor szó rás ban, szin tén
olyan ol csó de kód erek kel lát ták el a TV ké szü lé -
ke ket, ame lyek kel nem vált le he tõ vé az in ter ne -
tes in ter ak ti vi tá suk, s mos ta ná ban ter jed csak az
in ter ak tív TV. Most, a di gi tá lis át ál lás kü szö bén
utol só ból elsõ le he tett vol na Ma gyar or szág az
in ter ak tív TV köz igaz ga tá si tar ta lom szol gál ta tá -
sa te kin te té ben. De nem így tör tént; a mul tik ut -
cá já ba „be haj ta ni ti los”, s mi is vé gig jár juk a
nyu gat-eu ró pai zsák ut cát, hogy majd évek múl -
tán le kell jen cse rél nünk a most ol csón be szer zett 
de kód ere ket az in ter ak ti vi tást biz to sí tó esz kö -
zök re; a mul tik be vé te le it így hosszú tá von elõ re
bizto sítva.
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9 BUDAI–SÜKÖSD 2005, Bu dai–Sza ko lyi 2005, Tó zsa–Bu dai
2006

5. tér kép. A 301 ma gyar te le ví zi ós mû sor el osz tó 2011-ben
(Szer kesz tet te: Fe rencz V. a Nem ze ti Mé dia és Hír köz lé si Ha tó ság ada tai alap ján)

10 TÓZSA 2005, TÓZSA–HUBERT 2009, Tó zsa 2010



Mi köze min den nek a já rás hoz? Vé let le nül
nem csak 328 vá ro sunk van, ha nem a 12 pi ac ve -
ze tõ mû sor szó ró cég mel lett van mint egy 300
kis mé re tû vá ro si ká bel TV szol gál ta tónk is. Ez
egy gaz da ság ta lan rend szer egy 10 mil li ós or -
szág ban, ha pl. a 80 mil li ós Né met or szág 6 ká -
bel szol gál ta tó ját vesszük. Az in ter ak tív di gi tá -
lis TV köz szol gá la ti tar ta lom fej lesz té se he lyi
fel adat, hi szen csak a he lyi szol gál ta tá si tar ta -
lom ér de kes a he lyi la kos ság nak. Erre a mul ti
mû sor szol gál ta tó nem szí ve sen vál lal ko zik és
nem is tud, hi szen az õ gaz da sá gi ér dek e az,
hogy mi nél több em ber nek nyújt sa ugyan azt a
tar tal mat. A 300 ká bel TV tár sa ság a vá ro sok -
hoz, a já rá si köz pon tok hoz csat la koz va olyan
he lyi mû sort, tar tal mat, szol gál ta tást, köz szol -
gál ta tást, ügy in té zést (T-Go vern ment) vi het ne
in ter ak tív, be fo ga dó mó don köz el az em be rek -
hez, ami ál tal az or szág szá má ra ez a je len leg
hát rányt je len tõ szét da ra bolt ság – pl. né met vi -
szony lat ban – be hoz ha tat lan elõnnyé lenne ko -
vácsolható.

Te hát, ami kor a já rá sok föld raj zi, igaz ga tá si
új ra szer ve zé sé rõl van szó, ma már nem csak a
vas úti, köz úti tö meg köz le ke dé si el ér he tõ sé gi

idõk kel és a hi va tal nak a la kos ság szám ra ve tí -
tett költ ség ha té kony sá gá val kel le ne szá mol nia
a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um -
nak, ha nem az zal is, hogy az Unió 2020-ig elõ re 
ve tí tett e-köz igaz ga tá si fej lesz té sé hez il leszt he -
tõ, olyan „trip le play” he lyi tar tal mak je len je -
nek meg a já rás te le pü lé se in, ame lyek a há rom -
sá vú in for má ci ós szu per sztrá dán is já ró ké pe -
sek. Ez a há rom sáv: (1) az in ter net, (2) a mo bil -
te le fon, és (3) a te le ví zió. A mo dern já rá sok te -
rü le ti le ha tá ro lá sá ban te hát nem csak a tö meg -
köz le ke dés sel gyors meg kö ze lít he tõ ség nek, a
hi va ta lok hoz tar to zó op ti má lis né pes ség szám -
nak, az in téz mény el lá tott ság nak, ha nem az in -
for má ci ós tár sa da lom há rom sá vos szu per sztrá -
dá já nak is alap kö ve tel mény nek kel le ne len nie.
S a ve ze té kes in ter net, az „okos” mo bil te le fon
mel lett ki e mel ke dõ en fon tos kel le ne, hogy le -
gyen a spe ci á lis köz szol gá la ti, és a he lyi tár sa -
da lom épí té sé ben kü lö nö sen nagy jövõ elõtt
álló szu per sztrá da sáv: a he lyi tar ta lom fej lesz tõ 
és mû sor szó ró, in ter ak tív „te le ví zi ós” sáv,
illetve az eh hez tar to zó há ló zat mint inf ra struk -
tu rális fel té tel.
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Tó zsa Ist ván–Ko rom pai At ti la–Fe rencz Vik tó ria:
A te rü le ti köz igaz ga tás úton az in for má ci ós tár sa da lom felé

Ez a ta nul mány azok ra a kö ve tel mé nyek re pró bál rá vi lá gí ta ni, ame lyek a re gi o ná lis köz igaz ga tás nak
az in for má ci ós tár sa da lom haj na lán tör té nõ át szer ve zé se kap csán me rül nek fel egy olyan poszt szo ci a lis ta
kö zép-eu ró pai or szág ban, mint Ma gyar or szág. A mik ro re gi o ná lis köz igaz ga tá si egy sé gek le ha tá ro lá sá -
nak klasszi kus in di ká to rai, mint pl. az igaz ga tá si köz pon tok el ér he tõ sé ge vagy a te rü let köz szol gál ta tá sa it 
hasz ná ló né pes ség szá ma töb bé nem ele gen dõ ek, mi vel a tá vol ság el ve szí ti meg ha tá ro zó sze re pét az in fo -
kom mu ni ká ci ós há ló za tok ko rá ban. A GIS (Ge og rap hi cal In for mat ion Sys tem = tér in for ma ti kai rend -
szer) és az e-go vern ment (Elekt ro ni kus igaz ga tás szer ve zés) „há rom lába” bõ ví ti a le het sé ges új esz kö zö -
ket (el ér he tõ sé gi elem zés, m-go vern ment [Mo bil esz kö zö kön ala pu ló igaz ga tás szer ve zés], t-go vern ment
[In ter ak tív di gi tá lis te le ví zi ó ra op ti ma li zált igaz ga tás szer ve zés]) a köz igaz ga tá si kör ze tek ha gyo má nyos
föld raj zi ha tá ra i nak át for má lá sá ra a vir tu á lis tér ben.

Kulcs sza vak: köz igaz ga tá si kör ze tek szer ve zé se, GIS el ér he tõ sé gi elem zés, m-go vern ment, t-go vern ment.
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