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Bekö szön tõ

Iz gal mas és a tu do mány szá má ra inspi-
ráló kor sza kát éli az euró pai köz szol gá lat.
A kor má nyok ra nö vek võ nyo más ne he ze -
dik a köz szek tor ha té ko nyabb és ta ka ré ko -
sabb mû kö dé sé nek meg te rem té sé ben. Ha-
zánk ban az 1990 óta leg átfogóbb köz igaz-
gatás- fejlesztés van fo lya mat ban, ame lyet a
köz jogi kör nye zet és az in téz mé nyi szer-
kezet gyors és je len tõs mér té kû át ala kí tá sa
 kísér. Ma nem te ó ri ák, ha nem a gaz da sá gi
kény sze rû ség dik tál ja a vál sá gok ke ze lé sé re
és túl élé sé re is ké pes köz igaz ga tá si rend sze -
rek ki ala kí tá sát Eu ró pa-szer te. Az op ti má lis
mé ret (down si zing) és a ha té kony ság szo rí tó 
kö ve tel mé nye mel lett nagy ki hí vás az in no -
va tív és pol gár ba rát ké pes ség erõ sí té se. Feb-
ruárban ha zánk adott ott hont a Kö zép- és
Kelet- Európai Köz igaz ga tá si In té ze tek Há-
ló zata (NIS PA Cee) Trans-Eu ro pe an Di a lo -
gue címû nem zet kö zi kon fe ren ci á já nak,
amely iga zol ta a prob lé mák pár hu za mos sá -
gát és a meg ol dá sok sok szí nû sé gét.

Mind ezen vál to zá sok erõs ins pi rá ci ó kat
ad hat nak a tu do má nyos igé nyû, elem zõ ref-
le xi ók nak. Kér dés per sze, hogy a ha zai tu-
do má nyos kö zös ség ké pes-e köz re mû köd -
ni a köz igaz ga tás ala kí tá sá ban, lé pést tud-e
tar tani a vál to zá sok kal. Ma gya ry örök sé gét
követ ve a köz po li ti kai, jog al ko tá si folya-
matoknak és a tu do mány nak köl csön ös
nyitott sággal kell mû köd nie. Ezt kö ve te li
a tu do má nyos kö zös ség tõl a köz szol gá la ti
kép zés fej lesz té se is, amely nek ta valy de-
cem be ri lap szá mun kat szen tel tük. A Ma gyar

Köz igaz ga tás a fent le írt fo lyamatokat a Köz -
igazgatási Aka dé mia kon fe ren cia so ro zat
gesz to rá lá sá val tö rek szik tá mo gat ni. A so ro -
zat egyik ki emelt ál lomása volt az Ön kor -
mány za tok 2012 kon fe ren cia, amely a te rü le -
ti köz igazgatást, az ál lam és az ön kormány-
za tok köz ti fel adat meg osz tás át ala kí tá sát
kí nál ta je len lap szá munk fõ té má já ul. Így ol-
vas hat nak pél dá ul az új ön kor mány za ti tör-
vény rõl, a já rá si rend szer rõl, az ál lam in téz -
mény fenn tar tói fe le lõs sé gé nek ki szé le sí té sé -
rõl, Bu da pest ha té ko nyabb igaz ga tá sá ról.
Nap ja ink té mái Ma gya ry és Bibó te rü le ti
köz igaz ga tás sal kap cso la tos ta na it és ter ve it
újra ér de kes sé tett ék a po li ti ka szá má ra.
A köz po li ti ka és tu do mány kö zöt ti alkot-
mányjogi dis kur zust tö rek szünk tá mo gat ni
a The Ba sic Law of Hungary címû kö tettel
kap cso la tos friss szak vé le mé nyek köz lé sé -
vel. Uni ká lis Mát hé Gá bor pro fesszor kap-
cso ló dó ok fej té se, amely az Alap tör vény és
a nem ze ti szu ve re ni tás kö rü li euró pai po lé -
mi ák kö zöt ti össze füg gé se ket tár ja fel.

Bízom ab ban, hogy a köz igazgatás és a
köz jog mû ve lõ it ez a lap szá munk is arra
inspirálja, hogy a Ma gyar Köz igaz ga tás ban
meg je le nõ köz le mé nye ik kel a jö võ ben is le-
gyenek ak tív ré szesei a gya korlat és az el mé-
let kö zöt ti di a ló gus nak.

Kis Nor bert
fõ szer kesz tõ





Te rü le ti köz igaz ga tás
– ön kor mány za tok*

Mo de rá tor: Te me si Ist ván do cens, Nem-
ze ti Köz szol gá la ti Egye tem (T. I.): Be szél ge -
té sünk tár gya az új ön kor mány za ti tör vény
új ele mei, új in téz mé nyi meg ol dá sai. Vé le -
mé nyem sze rint a tör vény al ko tás egyik leg-
fel tû nõbb ele me a tör vé nyes sé gi fel ügye let
in téz mé nye, amely ja nu ár el se jé tõl van ha-
tály ban. A tör vé nyes sé gi fel ügye let új rend-
szer e tel jes ség gel át ala kí tot ta a ko ráb bi tör-
vé nyes sé gi el len õr zé si rend szert és egé szen
új ala pok ra he lyez te a köz pon ti ál lam i szer-
vek, illetve az ön kor mány za tok kap cso la tát. 
Az ide vo nat ko zó szak iro da lom ban inga-
effektusnak ne ve zett je len ség rõl van szó.
A ko ráb bi – hi e rar chi kus – ta nács rend szer -
bõl át len dül tünk az ön kor mány za ti rend-
szer tör vé nyes sé gi el len õr zé si rend sze ré be: a
szi go rú nak ne vez he tõ köz pon ti irá nyí tás
egy sok kal la zább tör vé nyes sé gi el len õr zés -
be csa pott át. Ezzel az új jog intézménnyel
(ti. a tör vé nyes sé gi fel ügye let tel 2012-tõl)
mintha ez az inga el indult vol na vissza felé.
Egyet ér te nek ezzel a je len lé võk? A má sik
kérdés, hogy mi lyen egyéb lé nyeges új don-
sá go kat emel né nek ki az új tör vé nyi sza bá -
lyo zás ból.

Gas pa rics Eme se ön kor mány za ti he lyet tes 
ál lam tit kár, Bel ügy mi nisz té ri um (G. E.):
Vé le mé nyem sze rint va ló ban kis sé el in dult
visszafelé ez az omi nózus inga a törvé -
nyességi fel ügye let te kin te té ben. De saj nos
az el múlt hu szon két év ön kor mány za ti gya-
kor la tát, az ön kor mány za tok napi vi szo -
nya it, a kép vi se lõ-tes tü le tek és polgármes-
terek  közötti el len té tet vagy az ön kor mány -
zat fel adat kör ében el kö ve tett mu lasz tá sa it
tekintve az ál lamnak nem volt más válasz-
tása, mint hogy az Ál la mi Szám ve võ szék

(ÁSZ) meg ál la pí tá sa i ra tá masz kod va új sza-
bá lyo zást esz kö zöl jön. Az ÁSZ vagy cél-
vizs gá la tot foly ta tott le, vagy tel jes kö rû en
el len õr zött egy-egy ön kor mány za tot, ami re
nagy já ból ti zen öt-húsz éven te tu dott sort ke-
rí te ni. Ez egy meg le he tõ sen ne héz kes el len -
õr zé si gya kor lat volt, amely bõl a jog al ko tást 
vég zõ mi nisz té rium és a jog al ko tá sért fe le -
lõs szer ve ze tek azt a kö vet kez te tést vol tak
kény te le nek le von ni, hogy a tör vé nyes sé gi
fel ügye let ügyé ben ha té ko nyabb és va ló ban
ér vé nye sí tõ erõ vel bíró sza bá lyo zást kell
az ön kor mány za tok fe lett gya ko rol ni. Új-
don sá got az elõ adá som ban ál ta lam kiemel-
teken kí vül nem sok min den je lent. Az ön -
kor mány za ti gya kor lat ban a tör vé nyes sé gi
ellenõrzés úgy mû ködött, hogy a képviselõ-
 testület ülé sé rõl ké szült jegy zõ köny vet, ha-
tá ro za to kat meg küld ték a fel ügye le tet vég zõ 
szervnek, amely azt át nézte, és amennyi -
ben jog sér tést ész lelt, tör vé nyes sé gi fel hí vás -
sal él he tett. Amennyi ben az ön kor mány zat
erre vo nat ko zó an nem re a gált meg fe le lõ -
kép pen, ak kor a fel ügye let jogi esz kö ze i vel
to vább lép tek. Az új ön kor mány za ti tör-
vény a vég re haj tás és a nyo ma ték biz to sí tá sa 
ér de ké ben le he tõ sé get ad arra is, hogy a kor-
mány hi va tal a tör vé nyes sé gi fel ügye le ti el já -
rás ke re té ben bír sá got szab jon ki az ön kor -
mány zat ra, azon ban ez nyil ván rend kí vü li
esz köz lesz, amely egy faj ta vég sõ kény sze rí -
tõ esz köz ként al kal maz ha tó.

Fá bi án Ad ri án egye te mi do cens, Pé csi
Tu do mány egye tem (F. A.):  Bár ren geteg a
tá mo gat ha tó vál to zás az új ön kor mány za ti
tör vény ben, alap ve tõ en sem mi for ra dal mi
dif fe ren cia a még ha tá lyos tör vény hez ké-
pest – vé leményem sze rint – nincs ben ne.
A Szeg vá ri Pé ter elõ adá sá ban (33. ol da lon)
be mu ta tott fõ vá ro si ön kor mány zat te rü le -
tén le hetett vol na át ütõ vál tozás, de nem tör -
tént lé nye gé ben sem mi. A tör vé nyes sé gi fel-
ügye let rõl szól va: a ko ráb bi nál gyen gébb
tör vé nyes sé gi kont rollt nem le he tett vol na
al kot ni, mi vel az Eu ró pá ban Ma gyar or szá -
gon volt a leg gyen gébb. Eu ró pá ban vi szont
szin te min de nütt tör vé nyes sé gi fel ügye let
rész e az ön kor mány za ti dön té sek vég re haj -

* A Kö zi ga zag tá si Aka dé mia kon fe ren cia so ro zat ke re tén
be lül, feb ru ár 23-án az NKE-n meg ren de zett He lyi ön-
kor mány za tok 2012 címû kon fe ren ci án el hang zott ke-
rek asztal-beszélgetés köz lés re szánt vál to za ta.



tása fel függesztésének joga. Ez – bár az Or -
szág gyû lés nek be nyúj tott tör vény ter ve zet -
ben még sze repelt – nem ke rült be az új tör -
vény be. Ami az ak tus pót lást il le ti: nem
min den ki gon dol ja ko mo lyan, hogy pél dá ul 
a Pécs vá ros al kot ta költ ség ve té si ren de -
let he lyett a kor mány hi va tal al kot ja meg a
40 mil li ár dos fõ össze gû költ ség ve tést. Az
ön kor mány zat he lyett a kor mány hi va tal
ké szí ti a zár szám adást? Szo ciá lis ren de le tet
mó do sít he lyet te? Biz to s le het sé ges, de na-
gyon ne he zen tu do m el kép zel ni. Fõ leg úgy,
hogy erre ko ráb ban sem mi fé le jog gya kor lat
nem volt. A szó ba ho zott felügyeleti bír ság
kér dé sé ben még egyet is le het ér te ni. Per sze
biz to sí ta ni kell min den le het sé ges mó don a
tör vé nyes mû kö dést, szi go rú fel ügye let mel-
lett. De azért itt is fel hívom a fi gyelmet arra
az ap ró ság ra, amit a fel ügye le ti bír sá gok nál
em lít az új ön kor mány za ti tör vény, azaz,
hogy a bír ság ki sza bá sá nál mit kell fi gye lem -
be ven ni. Pél dául a 140. sza kasz 4. be kezdé-
sének b) pont ja sze rint a he lyi ön kormány-
zat költ ség ve té si hely ze tét. Hogy is van ez?
Ahol nagy az adós ság, ott csak kis bír ságra
szá mít hat nak, ahol meg van nak tar ta lé kok,
ott na gyobb ra? Ezek át gon do lan dó ki té te -
lek. El sõ sor ban a jog sér tés sú lya ha tá roz za
meg a bír ság össze gét, nem a jö vedelmi, va -
gyoni és egyéb vi szonyok. Szó val összes sé-
gé ben a tör vé nyes sé gi fel ügye le tet fon tos és
in do kolt vál to zás nak tar tom. Le he tett vol na 
még mit fi no mí ta ni raj ta, de ter mé sze te sen a
gya kor lat ezt majd meg te szi, amely nek meg-
fe le lõ en nyil ván le het majd a tör vényt mó-
do sí ta ni.

Szeg vá ri Pé ter fõ ta ná csos, önkormány-
zati fõ ta nács adó, Fõ pol gár mes te ri Hi va tal
(Sz. P.): Két vég le tet lá tok Eu ró pá ban az ön-
kor mány za tok tör vé nyes sé gi vagy kor mány -
za ti kont roll ját il le tõ en. Az egyik rõl ma gam
gyõ zõd tem meg 1998-ban, ami kor vé gig jár -
tuk a svéd, a dán és a finn ön kormányzati
szö vet sé ge ket és meg kér dez tük, ho gyan sza-
bá lyoz zák az ön kor mány za tok tör vé nyes sé -
gi fel ügye le tét. So ká ig tar tott, míg egy ál ta lán
meg ér tet ték a kér dést, azt sze ret ték vol na
tudni, mi ért van erre szük ség, hi szen egy vá -

lasz tott ön kor mány za tot a kö zös ség ellen õr -
zi. Ter mészetesen az fel sem me rül ilyen kor,
hogy jog sza bály el le ne sen dön te nek, de ha
mégis így van, ak kor olyan po litikai, ci vil
kont roll és át lát ha tó ság van, hogy szük ség te -
len mû köd tet ni még egy kü lön ap pa rá tust,
ame lyik ezt az el len õr zést el vég zi. Per sze van
példa a má sik vég letre is: a He lyi Ön kor-
mány za tok Euró pai Char tá ja nem zár ja ki
azt, ami re már tör vényszöveg utalt, hogy az
ál lam a rá bí zott fel ada tok te kin te té ben igen
erõ tel jes, akár fel ügye le ti tí pu sú kont rollt is
gyakorolhat. Ezért nem volt vé letlen és nem
szúrt sze met sen kinek, hogy ami kor a fõ vá-
ro si köz gyû lés 1999-ben a te rü let fej lesz té si
törvény kap csán meg kapott egy nem ön kor-
mány za ti, ha nem alap ve tõ en ál lam i, te rü let -
ren de zés rõl és -fej lesz tés rõl szóló fel ada tot,
ak kor a te rü let fej lesz té si tör vény ele ve nem
tör vé nyes sé gi el len õr zés rõl, ha nem tör vé -
nyes sé gi fel ügye let rõl be szélt. A tör vé nyes sé -
gi fel ügyeleti szerv nek nem vol tak még olyan 
esz köz tá rai, mint pél dá ul a bír sá go lás, de már
volt fel ügye le ti tí pu sú esz köz tá ra. Amennyi-
ben jog sza bály sér tõ volt a te rü let fej lesz té si
ta nács dön té se, a fõ vá ro si köz gyû lés ek kor
mint te rü let fej lesz té si ta nács járt el, eb ben az
eset ben a kor mány hi va tal fel füg geszt het te a
döntést, és meg fordult a vi szony. A ta nács ré -
szé rõl bí ró ság hoz le he tett for dul ni a vi tás
kér dé sek tisz tá zá sá ért. Ta pasz ta la tok sze rint
Ma gyar or szá gon, ha a kor mány hi va tal ön-
kor mány za ti ügyek ben bí ró ság hoz vagy az
Al kot mány bí ró ság hoz for dult, a bí ró ság és
az Alkot mány bíró ság ki lenc ven szá za lék ban
a kor mány hi va tal in dít vá nyá nak adott helyt.
Tehát mi azt mond tuk, hogy szak mailag
nincs nagy koc kázat ab ban, ha ele ve meg for-
dít juk a hely ze tet és a kor mány hi va tal ke zé -
be ad juk, hogy dönt hes sen a ha tá ro zat vég re -
haj tá sá nak fel füg gesz té sé rõl. Nota bene, ha a
bíróság még is úgy dönt, hogy a kor mányhi-
va tal nak nem volt iga za, ak kor ter mé sze te sen 
az ál lamnak meg kell té rítenie az eb bõl adó dó
kárt! Most úgy lá tom, hogy el mentünk a má -
sik irány ba, mert az ön kor mány za tok ál tal
fel vál lal ha tó fel ada tok ra is ki ter jed a tör vé -
nyes sé gi fel ügye let. Azt gon do lom, az ter mé -
sze tes, hogy a rá bí zott fel ada tok nál az ál lam
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kont rollt akar gya ko rol ni, ugyan ak kor fe le -
más a hely zet, mert a leg több eset ben bí róság
út ján tör té nik en nek a kez de mé nye zé se. Bí-
zom ab ban, hogy a rész le tes sza bá lyo kat ki-
mon dó kor mány ren de let majd „el varr ja a je-
len le gi sza bá lyo zás hor doz ta olyan ve szé lyes
szá la kat”, mint pél dá ul a bír sá go lás. Szak ma i -
lag ab szo lút egyet ér tek az zal, hogy amennyi-
ben jog sza bály kö te le zi az ön kor mány za tot
jog al ko tás ra, és ezt az ön kor mány zat kép vi -
se lõ-tes tü le te nem te szi meg, ak kor az al kot -
má nyos vagy alap tör vé nyi kor lá tok ra fi gye -
lem mel va la ki ezt pó tol has sa. Ez nem ide gen
Európában. A bel ga, az oszt rák, a né met al -
kotmányban van olyan, hogy ha euró pai jog -
ból szár ma zó kö te le zett ség a bel sõ jog alap ján 
vég re haj tá si szin ten az ön kor mány zat ren de -
let al ko tá sá ból fa kad, és ezt az ön kor mány zat
el mu laszt ja, nem az ön kor mány za tot „ve szik 
elõ”, ha nem az ál lam mal szem ben in dí ta nak
bi zo nyos el já rá so kat és vizs gá la to kat. Ezt el-
ke rü len dõ ma gá ban az al kot mány ban van
egy olyan passzus, hogy ilyen eset ben a jog al-
ko tó ezt pó tol hat ja. Csak va la mi ért nem fo-
gadták el, hogy ez a jog alkotó a kormány
legyen, ha nem fura mó don egy köz igaz ga tá si
szer ve ze tet ha tal maz tak fel az al kot mány ban
ilyen jog al ko tá si kö te le zett ség gel. Ha nem
szü le tik meg az ön kor mány zat ren de le te,
alap jo gok sé rül nek, te hát va la hol ezt pó tol ni
kell. Meg oldást kell ta lál ni a prob lé má ra. Te-
hát a szán dék és a cél na gyon jó, csak a prob -
lé ma tech ni kai meg ol dá sa csú szott fél re egy-
részt az zal, hogy nem egy klasszi kus jog alko-
tó hoz kap csol ták a fo lya ma tot, más részt
nin cse nek kö rül bás tyáz va al kot má nyos ga-
ran ci ák kal a kor mány hi va tal dön té si jo gai.

Fá bi án Zsolt fõ tit kár, Ön kor mány za tok
Or szá gos Szö vet sé ge (F. Zs.): Elég rég óta
fog lal ko zunk az ön kor mány za ti tör vény
mó do sí tá sá val. A tör vé nyes sé gi fel ügye let
kér dé se is több ször fel ve tõ dött 2004–2005
óta, ami kor ki de rült, hogy bi zo ny re pe dé -
sek lát ha tók az ön kor mány za ti rend sze ren.
A kér dést az ön kor mány za tok, a pol gár mes -
te rek ol da lá ról kö ze lí te ném meg, ami alap-
vetõen nem tér el a hi vatásos, a szak mai, az
ál lam i szem pon tok tól, de azért va la mi vel

má sabb. Vé le mé nyünk sze rint az inga ren-
desen túl lendült, és olyan irány ba in dult
el, ami nem iga zán szol gálja a demokra ti-
kus ön kor mány za ti ság ön ál ló sá gát. Tud juk, 
hogy az el múlt esz tendõkben nem volt sem -
mi fé le tör vé nyes sé gi ellen õr zés, mert az ak-
kori kormány ügyet len volt és olyas mit
akart, amit nem le hetett. Úgy vél jük, hogy
az ön kor mány za ti szfé ra most en nek issza a
levét. Mi itt az alap vetõ prob léma és az alap -
ve tõ ve szély? Nem tu do m ki ke rül ni, hogy
ne ejt sek szót a po li ti ká ról. Na gyon ne he zen 
tu do m ak cep tál ni, hogy egy po li ti kai irá nyí -
tás egy vá lasz tott tes tü let fö löt t olyan ha tal -
mat nyer, hogy bár mi kor meg bün tet he ti.
Ez ter mé sze te sen elég szél sõ sé ges, de ben ne
van a jog sza bály ban. El hang zott, hogy a
kor mány zat ál tal irá nyí tott szer ve zet nek tíz
százalékban nem volt iga za. Ez olyan ve szé-
lye ket rejt ma gá ban, amely nek nem zet kö -
zi vo nat ko zás ban is kö vet kez mé nyei le het -
nek. Szá mos ilyen ja vaslat volt ben ne, ami -
ket si ke rült ki gyom lál ni. Ek kor mond tuk
azt, hogy döntsön a füg getlen ma gyar bí ró-
ság, mert az nem függ a po litikai irá nyultság-
tól. Te hát az el já rást kez de mé nyez ze a kor-
mányhivatal. Ab ban van igaz ság, hogy a fel -
ügyelet egy meg elõzõ csa pást is mér het,
vagyis egy jö võ be ni ese ményt fe nye get het
szank ci ó val, ami ellen min den ki ber zen ke -
dik. Ha sonló íze van a fel ügyeletnek is. Az
ellen õr zés már be kö vet ke zett ese mé nye ket
tud és akar szank ci o nál ni. Ne gon dol juk,
hogy min den pol gár mes ter os to ba, buta
és nem ért hoz zá. Fel tételezzük, hogy tisz -
tességesek és be tart ják a tör vé nye ket, azon-
ban adott eset ben el len õriz zük azon nal és
gyor san. De ne egy po li ti ka ál tal irá nyí tott
szervezet mond ja ki a vég sõ szót, ha nem a
bíróság. Te hát el tud juk fo gadni, hogy a kor -
mány hi va tal kez de mé nye zi az el já rást, há-
rom na pon be lül dönt a bí róság, ami ellen
meg int csak le het jog or vos lat tal élni, de az
már egy má sik tör ténet. Ne a kormány -
hivatal ve ze tõ je kap jon fel ha tal ma zást, hogy
eset leg egy jól mû kö dõ ön kor mány za -
tot meg bün tes sen tíz mil lió fo rint ra, mert a
türelmi zó nát nem hoz ta lét re, ha nem a
kormány hivatal kez de mé nyez zen, a bí ró -



ság dönt sön, és az tán le het a to vábbi fo lya-
ma to kat meg lép ni. Itt van alap ve tõ né zet kü -
lönbségünk egy vá lasztott – hi szen az egy
adott la kos ság cso port nak a vé le mé nyét tük-
rö zi jobb eset ben – és egy po li ti ka i lag irá nyí -
tott szer ve zet kö zöt ti kap cso lat ban.

T. I.: Si ke rült be le nyúl ni a da rázs fé -
szek be ezzel a kér dés sel. Egye lõ re tá vol
áll nak egy más tól bi zo nyos ál lás pon tok,
amivel nincs is prob léma, annyi ban vi -
szont meg egyezhetünk, hogy a törvé nyes-
ségi fel ügye let mint új jog in téz mény ko-
moly vi tákat vált ki. A kö vetkezõ kér dés a 
já rá sok ra vo nat ko zik, ame lyek nek a lét-
rehozása szak mai-tu do má nyos meg ala po -
zott ság gal tör tént. Lé te zik erre vo nat ko -
zó an bár mi lyen írá sos do ku men tum?

G. E.: A Hét fa Ku ta tó in té zet ké szí tet te el
a ta nul mányt és maga a Bel ügy mi nisz té ri um 
is ren ge teg for rás nak mi nõ sü lõ anya got
adott át a KIM-nek. Kü lön fel térképeztük
ilyen szem pont ból, hogy az ok mány iro dák, 
a rend õr sé gek, bí ró sá gok, ügyész sé gek, kis-
tér sé gek te rü le ti be osz tá sa, a gyám ügyi és
épí tés ügyi ha tó sá gok te rü le ti ha tás kö re ho-
gyan néz ki. Ren geteg tér kép ké szült töb bek
kö zött a Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet köz-
re mû kö dé sé vel. Mo del lez tük a kö zös ön-
kor mány za ti hi va ta lok és a két ezer fõ alat ti
la kos ság szá mú te le pü lé sek te kin te té ben,
hogy hány hi vatalt érint majd a já ráshatár
prob le ma ti ká ja. Kik es nek kí vül ezen a ha tá -
ron, és kik azok, akik a kö zöshivatal-létre-
ho zá si kö te le zett ség alá tar toz nak. Nem vé-
let len, hogy az egy ko ri tra di ci o ná lis járás-
határokhoz kö ze li ál la pot ke rült fel, mint
já rás te rü let be osz tá si aján lás a KIM hon lap -
jára és szám talan le vél ér kezett a BM-be és a
KIM-be a leg kü lön bö zõbb te le pü lé sek ré szé -
rõl, hogy mi le gyen a já rásközpont, és mely
te le pü lé sek kel együtt ala kí ta ná nak ki egy já-
rást. A Hét fa já rás aján lá sa kor ki fe je zet ten
vizs gál ták, mely te le pü lé sek tar toz nak egy
vas úti és köz úti há ló zat ba. Szem pont volt,
hogy egy fel té te le zett já rás köz pont har minc 
ki lo mé te res kör zet ben, azaz úgy mond egy
napi já rás sal meg kö ze lít he tõ le gyen a la kos -

ság szá mára ott is, ahol a kor mányablak eset -
le ge sen még nem mû kö dik. Ezek nek a
ku ta tá sok nak az ered mé nyei rész ben még
min dig el ér he tõk a KIM hon lap ján.

F. Zs.: Annak ide jén, ami kor meg kezdõ-
dött a já rá sok kö rü li vita, ne hez mé nyez tük,
hogy nem áll nak ren del ke zé sünk re azok
a hi vat ko zott for rá sok, ame lyek alap ján a
kon cep ci ót ki dol goz ták. Mint ki de rült, a
KIM-tõl meg sze rez he tõk ezek az anya gok.
Van nak uta lá sok a föld raj zi szem pon tok ra,
de pél dá ul hi ány zik mind ezek gaz da sá gi hát-
tere. Mennyi re éri meg? Ho gyan és mi ként
fog mû ködni, ha min den egyes mai hi vatal
úgy fog dol gozni majd, hogy va lamilyen for -
má ban a já rá si hi va tal egy ki he lye zett rész-
sze le te le gyen, és min den nek a te te jé be még
ra kunk egy já rá si hi va talt? Mi tõl lesz ol-
csóbb? Ezt a kér dést egyik ta nulmány sem
érintette, pe dig ez lett vol na a lé nyeg.

F. A.: A pénz te len sé get nem le het fel tét le -
nül át szer ve zés sel ke zel ni. Itt azért meg van -
nak a kor látok, de könnyen elõ fordulhat,
hogy ez a já rás hi va ta li rend szer ol csóbb lesz
és gaz da sá go sabb, mint a ko ráb bi. Mi ért ne
le het ne? Ön ma gá ban nincs túl sok in for má -
ció ér té ke, hogy hány köz pon ti, kor mány-
vagy já ráshivatal van. Itt a kér dés a tar talom,
a fel adat- és ha táskör, és az, hogy ezt mi lyen
anya gi ke re tek kö zött, és mi lyen sze mé lyi
ál lo mánnyal le het meg va ló sí ta ni.

Sz. P.: Mi a mun kamegosztás az ál lam
és ön kor mány za tok kö zött? 1990-ben egy
erõtel jes de cent ra li zá ci ós fo lya mat zaj lott,
amely nek kö vet kez té ben szá mos szol gál ta tás 
és el lá tá si fel adat kör az ön kor mány za tok hoz
ke rült (alap fo kú ok ta tás, szo ciá lis és egész ség -
ügyi el lá tás stb.). Az ön kor mány za ti hi va ta -
lok ban gya kor la ti lag meg ket tõ zõd tek a fel-
ada tok, mert a hi va ta lok ál lam igaz ga tá si és
ön kor mány za ti igaz ga tá si fel ada to kat is el lát -
tak. Most for dí tott mó don nem de cent ra li zá -
ci ós, ha nem de kon cent rá ci ós fo lya mat in dult 
el, amely nek a lé nyege, hogy az ön kormány-
za tot nem ön ál ló ha tal mi ág nak, ha nem az
álla mi rend szer ré szé nek te kint jük – aho gyan 
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ezt egyéb ként az ön kor mány za ti tör vény is
ki mond ja. A köz igaz ga tás két tí pu sá ról be-
szélünk, és „el le het ját szani az zal a gon dolat-
tal”, hogy van olyan köz szol gál ta tá si fel adat,
he lyi köz ügy, amit a to váb bi ak ban az ál lam
lát el, és van olyan, amit egyéb ként az ön kor-
mányzat. A ket tõ kö zött csak az a kü lönbség,
hogy az egyik bü rok ra ti kus köz igaz ga tá si
mód sze rek kel, a má sik de mok ra ti kus ön kor -
mány za ti igaz ga tá si mód sze rek kel dol go zik.
Mi az irány? A köz nevelésrõl szóló tör vény
alap ján a fel ada tok kap csán ar ról be szé lünk,
hogy 2013-ban ho gyan ala kul a Magyar or-
szág ön kor mány za ta i ról szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott 20-as fel adat jegy zék. Lát ható,
hogy a te le pü lé si ön kor mány za tok kap csán
már nem je lenik meg e jegy zékben az ál talá-
nos is ko lai ok ta tás ról és ne ve lés rõl, a kö zép -
fo kú ok ta tás ról és ne ve lés rõl való gon dos ko -
dás, aho gyan a szak oktatás és az egyéb spe ciá-
lis ok tatás sem. Nem vé letlenül, mert ezek
nem az ön kor mány zat ál tal el lá tan dó kö te le -
zõ fel adatok lesz nek, egye dül az óvo dai el -
látás ma radt az ön kor mány za tok nál. 2012-
tõl lát juk már ezt a fo lyamatot ab ban, ahogy
az ál lam át vet te a kö zép fo kú intéz mény-
 ellátási fel ada to kat a me gyei ön kor mány za -
tok tól. A fõ vá ros ese té ben még egye lõ re csak
az egész ség ügyi el lá tás ról van szó, ami nek
szak igaz ga tá si fel ada tai is van nak. Nyilván-
való, hogy ahol egy me gyei vagy fõ váro-
si szin tû fel adat el lát ás sal fõ vá ro si, me gyei ön-
kor mány za tok fog lal koz tak a szakigazga-
tás szint jén, azo kat le het a fõ vá ro si, me gyei
kor mány hi va ta lok hoz te le pí te ni. De azt ne-
he zen tu do m el kép zel ni, hogy az ál ta lá nos is-
ko lai ok ta tás-ne ve lés vagy pél dá ul az egész-
ség ügy bõl és a szo ciá lis el lá tás ból az alap fo -
kú el lá tás bi zo nyos rész e ál lam i fel adat lesz.
Igen is van egy for dí tás a ko ráb ban ér zé kel he -
tõ tren de ken, tu do má sul kell ven ni, hogy ez
1990-hez ké pest egy más faj ta ál lam fi lo zó fia.
Egyéb ként nem el len té tes a He lyi Ön kor -

mány za ti Char tá val. Sok or szág ban ko ráb -
ban is így csi nál ták, pl. Fran cia or szág ban,
Cseh or szág ban, Hol lan di á ban az ál lam nem
adta át eze ket a fel adatokat az ön kormány-
zatoknak, ha nem sa ját maga lát ta el õket.
Mit csi nál hat nak a jö võ ben a já rá sok? Az én
fel fo gá som ban töb bek kö zött ma guk hoz
vonz hat ják azo kat a fel ada to kat, ame lye ket
ko ráb ban te le pü lé si szin ten az önkormány-
zatok lát tak el szak igaz ga tá si fel adat ként.
Má sik ilyen le het az ön kor mány za ti hi va ta -
lok nál a jegy zõk re, ön kor mány za ti dol go -
zók ra, pol gár mes te rek re át ru há zott ál lam -
igaz ga tá si, ha tó sá gi jog kö rök el lá tá sa, amely
a mun kaidõ nagy ré szét – fõ ként a ki sebb te -
le pü lé se ken – ki töl töt te. A „pro fil tisz tí tás je-
gyében” azt mond ja az ál lam, hogy in nentõl
az ál lam igaz ga tá si fel ada to kat nem a jegy zõ
és az ön kormányzat vég zi, ha nem az erre
a cél ra a kormány hivatalok szer ve ze ti egy-
ségeként lét re ho zott te rü le ti hi va ta li ki ren -
delt sé gek. Nyil ván va ló an a rend szer arra tö-
rek szik, hogy 2013-tól az ál lam igaz ga tá si
ható sági ügye ket is át vi gyék a já rá sok hoz.
Ezt sok fé le mó don le het meg szer vez ni. Az
biz to s, hogy az ál lam pol gá rok szá má ra a hi-
va ta lok jó meg kö ze lít he tõ sé ge fon tos, és a
szol gál ta tá sok szín vo na la sem csök ken het.
Ezért nagy va ló szí nû ség gel lét re kell hoz ni
el sõ- és má sod fo kú ha tó sá gi ügye ket in té -
zõ szer veket, s erre al kalmas le het a já rási
és a me gyei kor mány hi va ta li de kon cent rált
igaz ga tá si rend szer. Ki hagy ha tat lan te hát az
is, hogy a ke rü le ti ön kor mány za tok hiva-
talait hasz nál hat ják ok mány iro dai mó don
vagy akár ki rendeltségként is. Mi azt kép vi-
sel jük a fõ vá ros ese té ben, hogy a közigaz-
gatási ta go zó dás ne vál toz zon. A pol gárt
egyébként nem ér dekli, hogy ki az ügyinté-
zõ fõ nö ke, csak az ügy in té zés le gyen szín vo -
na las, és szol gál jon a meg elé ge dé sé re, per sze
azért nem hát rány, ha az át szervezéstõl ez
még ha té ko nyabb és ered mé nye sebb is lesz.
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Az ál lam igaz ga tá si fel adat- 
és ha tás kör-te le pí tés
új rend szer e 
– a já rási rend szer
ki ala kí tá sa*

Alap fo gal mak, cé lok

A te rü le ti ál lam igaz ga tás ban vég be ment
ed di gi vál to zá sok, va la mint a já rá sok ki ala -
kí tá sá nak át te kin té se elõtt ér de mes az alap-
ve tõ cé lo kat és né hány alap fo gal mat tisz -
tázni. Ez utób bira azért van szük ség, mert
az el múlt két év ti zed ben nem fel tét le nül jól
hasz nál tuk azo kat.

Az át ala kí tás alap ve tõ cél ja – fel fo gá sunk
szerint –, hogy az ál lamigazgatás az ügy fél
szá má ra egy stan dard, szín vo na las szol gál ta -
tást biz to sít son az or szág bár mely pont ján.
Cél az is, hogy erre egy olyan ál lamigazgatás
legyen ké pes, amely – az adó fizetõ szem -
pontjából – hosszú tá von fenn tart ha tó. Ez az 
ál lam igaz ga tás olyan ál lam rész e, al rend sze -
re le gyen, amely ké pes a glo ba li zá ló dó vi lág -
ban az ál lam pol gá rok kö zös sé gé nek ér de ke it
bel- és kül föl dön ered mé nye sen ér vé nye sí te ni.

Az ál lam, ön kor mány zat, köz igaz ga tás,
állam igazgatás fo gal ma kat az el telt két év-
tizedben a szak mai és po li ti kai köz be széd -
ben nem iga zán hasz náltuk rendszersze -
rûen, sok kal in kább az el lent mon dá sos ság
volt jel lem zõ fo ga lom hasz ná la tunk ra (mi-
köz ben a szak iro da lom egy rész e pon to san
hasz nál ta és ér tel mez te azo kat). Nem min-
dig ér tünk meg fe le lõ tar tal mat az ál lam,
köz igaz ga tás, ál lam igaz ga tás, ön kor mány -
zat fo gal mak alatt. Az ön kor mány za tot és

az ál la mot pél dá ul szin te kü lön en ti tás ként
ke zel jük a szak ma po li ti kai fo ga lom hasz ná -
latunkban. Azt mond juk, hogy „az ál lam és
az ön kor mány zat kö zött cso por to sí tunk át
fel ada tot”, az ál lam va la mit biz to sí tott
az ön kormányzatnak, mást meg nem. Úgy
tekin tünk a kap cso lat ra, mintha az ön kor-
mány zat ön ál ló en ti tás len ne, és ek ként je len ne
meg az ál lammal szem ben. Va la mennyi en
tisz tá ban va gyunk az zal, hogy rend szer ta ni -
lag nem ez a hely zet. Az ál la mon be lü li egyik
al rend szer a köz igaz ga tás, és azon be lül to váb -
bi al rend szer az ál lam igaz ga tás, illetve az ön-
kor mány zat. Ne za varjon meg ben nünket,
hogy az ön kor mány za ti igaz ga tás megle-
hetõsen  sok és az ál lam igaz ga tá sé tól el té rõ
jel le gû feladat tal, au to nó mia-jeggyel, sa já tos
mûkö dési rend del ren del ke zik. E te kin tet -
ben elüt az összes töb bi ál lami szerv tõl,
nem csak az állam igazgatástól. E sa já tos sá -
gok ép pen az ön kor mány za tok he lyi kö-
zösségekhez kö tõ dé sé bõl adód nak. Mind ez
azon ban nem vál toz tat az ön kor mány za tok
ál la mon, köz igaz ga tá son be lü li, rend szer ta -
ni he lyén. Eb bõl az is kö vetkezik, hogy az
egé szért való fe le lõs sé get vi se lõ ál lam i szer-
vek nem egy má sik en ti tás ról dön te nek,
ami kor az ön kor mány za ti fel ada to kat és
azok el lá tá sá nak fel té te le it meg ha tá roz zák,
ha nem az ál lam köz igaz ga tás al rend sze rén
be lül ha tá roz zák meg a mun ka meg osz tást.

Amikor azt mond juk, hogy „az ön kor-
mány zat tól az ál lam hoz” vagy „az ál lam tól
az ön kor mány zat hoz” fel ada tot, for rást te-
le pí tünk át, ak kor va ló já ban az ön kor mány-
zat és az ál lam igaz ga tás kö zött moz gó fel ada-
tok ról, for rá sok ról be szé lünk, pon tat la nul
hasz nál va a fo gal ma kat.

Már 1990–1991-ben megjelent a problé-
ma: mi tör tén jen a fel té tel rend szer rel, ha
a fel adat – akár jog szabály, akár meg állapo-
dás alap ján – egyik al rendszertõl a má sikhoz
kerül át (vagy ép pen azo kon be lül, egyik
szerv tõl a má sik hoz). Meg le he tõ sen el lent -
mon dá sos mó don si ke rült a fel té tel rend szer
fel ada tok kal együtt való moz gá sát sza bá -
lyoz nunk, ami bõl akad tak is prob lé mák.
Fel te he tõ en is mer tek pél dá ul a me gyei és vá-
ro si ön kor mány za tok kö zöt ti in téz mény -

* A Kö zi ga zag tá si Aka dé mia kon fe ren cia so ro zat ke re tén
be lül, feb ru ár 23-án az NKE-n meg ren de zett He lyi ön-
kor mány za tok 2012 címû kon fe ren ci án el hang zott elõ-
adás köz lés re szánt vál to za ta.
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ván dor lá sok és annak fi nan szí ro zá si hát te ré -
vel kap cso la tos gon dok. Ezért a fel ada tok
köz igaz ga tá si al rend sze ren be lü li – ön kor -
mány za ti és ál lam igaz ga tá si rend sze rek kö-
zötti vagy akár azo kon be lüli – moz gását
cél sze rû en min dig kö vet nie kell a fel té tel rend -
sze rek moz gá sá nak. E nél kül az át adónál fe -
les le ges ka pa ci tás ke let ke zik, míg az át ve võ -
nél ka pa ci tás hi ány.

Fej lesz té si te rü le tek

A te rü le ti köz igaz ga tás meg újí tá sá ban
olyan lé pé sek re ke rült, illetve ke rül sor,
amelyek az el múlt húsz év ben szán dék ként
vagy kez de mé nye zés ként fel me rül tek, de nem 
va ló sul tak meg. Az át ala kí tá sok mind egyi -
ke kü lön-külön is olyan lép tékû, amely egy 
vagy több vá lasztási cik lust is erõ sen meg -
ter helt vol na.

Váz la to san át te kint ve a vál to zá so kat meg-
ál la pít ha tó, hogy a te rü le ti ál lam igaz ga tás in-
teg rá ci ó ja gya kor la ti lag a két év ti zed mind-
egyik vá lasz tá si cik lu sá ban fel me rült. A já-
rás egy köz igaz ga tá si te rü le ti alap egy sé get és
egy já rá si szin tû ál lam igaz ga tá si fel adat- és
szer ve zet in teg rá ci ót hoz lét re. Az ál lam igaz -
ga tá si fel adat kör a tör té ne lem ben ha gyo má -
nyo san a já rás funk ci ó ja volt. A kor mány ab -
la kok egy stan dard, egy ab la kos, ügy fél ba rát, 
és az ál lam igaz ga tá si ügyek ügy fe lek ál tal
kez de mé nyez he tõ kö ré re ki ter je dõ ügy-
indítást, ügy in té zést tesz le he tõ vé. Feltét-
lenül meg em lí ten dõ e cso port ban a ha tá-
ron  átnyúló te rü le ti együtt mû kö dés in téz mé -
nye, az ETT (nem zet kö zi rö vi dí té se sze rint
EGTC), mert az Euró pai Unió 2007-ben
egy va do nat új, ön álló jogi sze mé lyi ség gel
és ön ál ló dön té si rend szer rel ren del ke zõ
együtt mûködési szer ve zet mo dellt ho zott
lét re, amely egé szen új le he tõ sé ge ket nyi tott 
meg az ed di gi együtt mû kö dé sek hez ké pest.
A tag ál la mok kö zül Ma gyar or szág ül tet te át
el sõ ként a sza bá lyo zást a ha zai jog rend szer -
be és úgy vél jük, ez igen sok szem pontból
ki fe je zet ten elõ nyös együtt mû kö dé si le he -
tõ sé ge ket te remt szá munk ra. Va la mennyi
szom szé dos or szá gunk ha tár men ti te rü le te

és a mi ha tár men ti te rü le te ink is de presszi ós
ré gi ók, le szá mít va az úgy ne ve zett „Arany-
há rom szö get” (a Bécs–Po zsony–Gyõr ál tal
ha tá rolt te rü le tet). Ezért va la mennyi en ér-
dekeltek va gyunk az új in tézmény adta le he-
tõ sé gek mi nél jobb ki hasz ná lá sá ban.

Az új Ötv. és az annak nyo mán meg úju ló
ön kor mány za ti rend szer a leg na gyobb át ala -
kí tá sok közé tar to zik. Eh hez kap cso ló dik
a me gyei ön kor mány za tok kon szo li dá ci ó ja,
amely a me gyei ön kor mány za tok adós sá gá -
nak ál lam i át vé te lét és a me gyei in téz mény -
rend szer mû kö dé sé nek ha té ko nyab bá té te -
lét cé loz za.

A fõvárosi és megyei kormányhivatalok

A te rü le ti ál lam igaz ga tás in teg rá ci ó ját il le -
tõ en ta nul sá gos le het némi vissza te kin tés.
1990 nya rán a Bel ügy mi nisz té ri um ban – ak-
ko ri mun ka he lye men, amely je len tõs sze re -
pet töl tött be a köz igazgatás új szerkeze -
tének ki ala kí tá sá ban és ko or di nál ta a „ha-
tásköri tör vény ként” el hí re sült 1991. évi
XX. tör vény elõ ké szí té sét – az ága za ti mi-
nisz té riu mok több szak mai kép vi se lõ je is
meg je lent. Je lez ték, hogy a meg szû nõ me-
gyei ta ná csok szak igaz ga tá si szer vei és hát-
tér szer ve ze tei he lyé be te rü le ti ál lam igaz ga -
tá si (azaz de kon cent rált) szer ve ket kí ván nak 
lét re hoz ni. Kér dé sünk, mi sze rint a Pénz-
ügy mi nisz té ri um ban jár tak-e már, ál ta lá ban
meglepetést oko zott. Nem me rült fel – kü -
lö nö sen nem ref lex sze rû en –, hogy mi e lõtt
bár mi lyen fel ada tot, bár mi lyen mó don meg
kí vá nunk ol da ni, kör be jár juk a költ ség ve té -
si fel té te le ket. Egy sze rû en nem volt nyil ván -
va ló, hogy „üz le ti terv ben” gon dol kod junk,
mert egy szer vezetet – még ak kor is, ha ál -
lam igaz ga tá si fel ada tot lát el – meg ha tá ro -
zott költséggel lét re kell hoz ni és éven te is -
mét lõ dõ, meg ha tá ro zott költ ség gel fenn kell
tar ta ni. És mind ez az adó fi ze tõt fog ja ter-
helni.

Az 1990 óta tar tó idõszak min den kor-
mány a meg pró bál ta ezt a gyorsan el indult
szét ap ró zó dá si ten den ci át meg ál lí ta ni és meg-
for dí ta ni (ami rõl szá mos – egy re óva tosabb
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meg fo gal ma zás ban el fo ga dott – kor mány ha -
tá ro zat ta nús ko dik). En nek elsõ lépé seként
1992-ben szü letett meg – még az Antall-
kormány alatt – az elsõ kor mányrendelet,
amely a kormány te rü le ti szer vé nek sze re -
pét (még nem ne ve sít ve) be töl tõ köz tár sa sá -
gi meg bí zot ta kat kí ván ta koordiná ciós és
ellen õrzési ha tás kör rel fel ru ház ni a töb bi te-
rü le ti ál lam igaz ga tá si szerv (nép sze rû és rö-
vid ne vén „dekó”) fe lett. En nek vé gül nem
volt gya kor la ti fo ga nat ja. To vább erõ sö dött
a tel je sen ága za ti ala pú de kon cent rá ció. Az
ága za ti ala pon szer ve zõ dött „de kók” te rü le ti 
egy sé gen ként – me gyén ként, ne tán ré gi ón -
ként – nem na gyon vol tak be szélõ vi szony-
ban egy más sal. 

Az elsõ (ko a lí ci ós) két har ma dot maga
mögött tudó kormány 1996–1997-ben kísér-
le tet tett a dez in teg rá ci ós fo lya mat meg ál lí -
tá sá ra és meg for dí tá sá ra. Vé gül egy te rü le ti
ál lam igaz ga tá si szerv (fo gyasz tó vé de lem) in-
teg rá ló dott is az ak kor már köz igaz ga tá si hi-
va tal nak ne ve zett rend szer be (to váb bá nem
jött lét re az ön ál ló „ár va szék”, he lyet te a
gyám ügy a köz igaz ga tá si hi va tal szak igaz ga -
tá si szer ve lett). A köz igaz ga tá si hi va tal pe-
dig (az 1997. ja nu ár kö ze pén ha tály ba lé pett
kor mány ren de let tel) meg kap ta a „kormány
te rü le ti szer ve” stá tust. A fo gyasz tó vé de lem
azon ban az elsõ adan dó al ka lom mal tá vo -
zott is a köz igaz ga tá si hi va tal ból és is mét ön-
ál ló „dekó” lett. A ko or di ná ci ós és el len õr -
zé si ha tás kö rök pe dig (bár in téz mé nye sen is
lét re jöt tek, pél dá ul az ál lam igaz ga tá si kol lé -
gi u mok for má já ban), to vább ra sem je len tet -
tek ko moly be fo lyást a te rü le ti ál lam igaz ga-
tá si szer vek re.

Mindezt 2002 után a re gi o na li zá ció kö vet-
te, amely lé nye gé ben egy egé szé ben nem
kon cep ci o nált, ad hoc jel le gû fo lya mat volt.
En nek vég sõ stá di u má ban – a 2/3-os tör-
vény ke zés „ki nem hor dott” mód ját kö ve tõ -
en – az Alkot mány bíró ság dön té se kö vet -
kez té ben meg szûnt a he lyi ön kor mány za -
tok fe let ti tör vé nyes sé gi ellen õr zés.

Az alap ve tõ for du lat a 2010. évi választá-
sokat kö ve tõ en kö vet ke zett be: 2010. szep-
tem ber 1-jé re a köz igaz ga tá si hi va ta lok
vissza szer ve zõd tek a me gyei szint re, és hely-

re állt a he lyi ön kor mány za tok fe let ti tör vé -
nyes sé gi ellen õr zés. A fõ vá ro si és me gyei
kor mány hi va ta lok 2011. ja nu ár 1-jei lét re jöt-
te pe dig egy két év ti ze des dez in teg rá ci ós fo lya-
mat nak ve tett vé get.

A kor mány hi va ta lok ban ket tõs irá nyí tás
ér vé nye sül: a szer ve ze ti irá nyí tás a köz igaz ga -
tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter, a szak mai irá-
nyí tás pe dig az ága za ti mi nisz te rek fel ada ta.
Az ága za ti mi nisz ter fe le lõs a sza bá lyo zá sért,
az el len õr zé sért, a kép zé sért és min den olyan
fel ada tért, ami nem ki fe je zet ten a szer ve ze ti
(funk ci o ná lis) irá nyí tás fel adat kö ré be tar to -
zik.

Az át szer ve zés meg le he tõ sen gyor san zaj-
lott le, hi szen 2010. szep tember kö zepén
szü le tett meg az alap ve tõ dön té se ket tar tal -
ma zó és a fel ada to kat meg ha tá ro zó kor-
mány ha tá ro zat, amely tõl mind össze há rom
és fél hó nap állt ren del ke zés re a kon cep ci o -
ná lás, a sza bá lyo zás, a költ ség ve tés, a szer-
vezés fel adataira. Ez azért is volt kü lönö-
sen nagy ki hívás, mert a ma gyar te rületi ál -
lam igaz ga tás szer ve ze ti rend szer e va ló já ban
olyan volt, mint egy autó, amely nek min -
den al katrészét más gyár ban, más szab vány
sze rint ál lí tot ták elõ. A te rü le ti ál lam igaz ga -
tá si szer vek nem ké pez tek egy más hoz il leszt he -
tõ szer ke ze te ket. Fel épí té sük, te rü le ti szer ke -
ze tük, a köz pon ti és te rü le ti szer vek kö zöt ti
mun ka meg osz tá suk egye di, a töb bi tõl el té rõ 
volt. Elõ fordult, hogy az adott de koncent-
rált szerv ön ma gá ra sem ha son lí tott: az
egyik ré gi ó ban egé szen más fel épí tés sel ren-
delkezett, mint a má sikban. Egy ilyen nagy -
sá gú or szág ban ez sok kal át lát ha tóbb és ha-
té ko nyabb mó don is fel épül het.

Az in teg rá ció 14 szer ve ze tet, több mint
150 szer vet és mintegy 23 000 kormánytiszt-
vi se lõt érin tett. A fe je ze ti for rá sok át cso por -
to sí tá sa so rán 124,5 mil li árd fo rint KIM fe je -
zet be cso por to sí tá sá ra ke rült sor. Ez egy ún.
null szal dós át cso por to sí tás volt, vagyis az elõ -
zõ év ún. bá zis ba be épült mû kö dé si költ-
ségeinek át cso por to sí tá sa tör tént. A nagy-
ság rend hez ké pest rend kí vül gyors vál to zás
éles, fel tá ró ké pet raj zolt a te rü le ti ál lam -
igaz ga tás rend sze ré rõl. Vil lám gyor san lát ha -
tó vá vált, hogy e szer ve ze tek mû kö dé sé ben



– a fel ada tok és a te vé keny ség ha son ló sá -
ga el le né re – igen je len tõs el té ré sek van nak
a szer ve ze ti meg ol dá sok, a ka pa ci tá sok, az
illet ményrendszer, az el he lye zé sek, a mû-
ködé si fel té te lek és a fi nan szí ro zás te kin te té -
ben.

Az in teg rált szer vek egé szét te kint ve pe-
dig a ko ráb bi évek ben fel hasz nált költség-
vetési for rá sok hoz ké pest több tízmil li árd
 forint meg ta ka rí tás állt elõ annak következ -
tében, hogy a kor mány hi va ta lok nem kap-
ták meg a ko ráb ban el osz tott (bá zis ba be
nem épü lõ) fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok -
ból szár ma zó for rá sok je len tõs ré szét. Az el-
múlt húsz év ben ilyen lép té kû át szer ve zés
még nem járt ek ko ra meg ta ka rí tás sal a költ-
ség ve tés szá má ra.

Az in tegráció egyéb ként – a jel zett for rá-
sok el ma ra dá sá tól füg get le nül – ál ta lá nos fel-
fo gás sze rint meg ta ka rí tá sok hoz ve zet. Ha -
son ló fel ada to kat ha son ló an in teg rált szer-
ve zet ben el lá tó hi va talt hoz tak lét re né hány
év vel ez elõtt az egyik né met tar to mány ban.
Itt – er re fe lé be vált mód sze res ség gel – ak-
ként ér tek el meg takarítást, hogy a létre -
hozott hi va tal nak fel ada tul szab ták, hogy
éven te négy szá za lék kal csök kent se a költ-
ség ve té sét. En nek kö vet kez té ben öt év múl-
va a mû kö dé si költ sé gek (in du lá si alap já nak) 
húsz szá za lé kát ter ve zet ten meg ta ka rí tot ta
az adott Land költ ség ve té se.

Az in teg rá ció a mû kö dés va la mennyi te rü -
le tén le he tõ vé te szi a meg ta ka rí tá sok meg je -
le né sét. Meg ta ka rí tá sok ér he tõk el a nagy
össze gû be szer zé sek min den te rü le tén a tár-
gyi esz kö zök tõl az éssze rûbb el he lye zé sen
át a biz to sí tá si szer zõ dé se kig. Így meg ta ka rí -
tást ered mé nye zett pél dá ul a szak igaz ga tá si
szer vek össze von tabb el he lye zé se, a gép jár -
mû biz to sí tá si szer zõ dé sek egy sé ges meg kö -
té se vagy az egy sé ges ví rus vé de lem be szer zé -
se. Ha son ló, tíz- és száz mil li ós nagy ság ren -
dû meg ta ka rí tá sok ér he tõk el – ahol erre
le he tõ ség nyí lik – a kor mány hi va ta lok kon-
cent rál tabb el he lye zé sé vel, amely több, ke-
vés bé elõ nyös bér le ti, hasz ná la ti jog vi szony
meg szün te té sét te szi le he tõ vé.

A megyei önkormányzatok
konszolidációja

A me gyei ön kor mány za tok kon szo li dá ci -
ó ja egy év vel kö vet te a kor mány hi va ta lok
lét re ho zá sát. Az ál lam – 2011. ja nu ár 1-jé-
vel – át vál lal ta a me gyei ön kor mány za tok
évek alatt fel hal mo zó dott adós sá gát és át vet -
te a me gyei ön kor mány zat in téz mé nye i nek
fenn tar tá sát, va la mint az ön kor mány zat va-
gyo nát, ki vé ve a me gyei ön kor mány zat jö-
võ be ni fel adat kö ré hez kap cso ló dó fel té te le -
ket biz to sí tó va gyo ni kört.

Az egész ség ügyi in téz mé nyek egy NEFMI
 által irá nyí tott köz pon ti hi va tal, a GYEMSZI
irá nyí tá sa alá ke rül tek. A töb bi in téz ményt
pe dig a me gyei in téz mény fenn tar tó köz pon -
tok, a MIK-ek in tegrálták. A mint egy 700 in-
téz mény kö ré be tar toz tak a költ ség ve té si
szer vek, gaz da sá gi tár sa sá gok, köz ala pít vá -
nyok. Nagy ki hívást je lentett, hogy az át vett
szer ve ze tek fi nan szí ro zá sá nak fel té tel rend sze-
re lé nye ge sen meg vál to zott: meg szûntek a hi te-
lek ál tal biz to sí tott for rá sok. Ez a kö rül mény 
ki kény sze rí ti a mû kö dés ha té kony sá gá nak
alap ve tõ fe lül vizs gá la tát.

A járás

A já rás fo gal ma az ál lam igaz ga tá si fel ada -
tok hoz és a tra di ci o ná lis te rü le ti egy ség hez
kap cso ló dik. Az in téz mény ki ala kí tá sá hoz
kon zul tá ci ós fo lya mat kapcsolódik. A já rás
in téz mé nye min de nek elõtt a kor mány za ti
fe le lõs sé gi kör be tar to zó ál lam igaz ga tá si és
az ön kor mány za ti fe le lõs sé gi kör be tar to zó he-
lyi, ön kor mány za ti fel ada tok vi lá gos szét vá-
lasz tá sá val függ össze. Már 1990-ben, az ön -
kor mány za ti tör vény par la men ti tár gya lá sa
során vita folyt arról, hogy me lyik szerv le -
gyen az ál lam igaz ga tá si fel ada tok, ha tás kö -
rök cím zett je. A le he tõ sé gek kö zött sze re -
pelt a pol gármester, sõt – egy mó dosító ja -
vas lat tal – még az ún. köz igaz ga tá si tit kár is.
Vé gül a tör vény al ko tó ki kö tött a jegy zõ nél.
A jegy zõ azon ban az ön kor mány zat szer ve,
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aki egy út tal ki szol gál ja a tes tü le tet és ve ze ti a
pol gár mes te ri nek ne ve zett hi va talt.

Így az után ál lan dó prob lé ma volt a jegy zõ
stá tu sa: mi ért az ön kor mány zat szer ve, ha a
fel adat kör ének na gyobb ré szét ál lam igaz ga -
tá si – te hát kor mány za ti fe le lõs sé gi kör be
tar to zó – fel ada tok te szik ki. Gyak ran fel ve -
tõdött, hogy mi ként le hetne a jegy zõt kor -
mány za ti szerv hez kap csol ni leg alább a fe-
let te gya ko rolt alap ve tõ mun kál ta tói jo gok
meg osz tá sá val. Az ön kor mány zat tól való
füg gés ér tel me zé si ha tá sa odá ig ment, hogy
az ál lam igaz ga tá si fel ada tok so kak nak már
ön kor mány za ti fel ada tok nak tûn tek. Kü lö -
nö sen az épí tés ügyi ha tás kö rök vol tak en-
nek a fél re ér tés nek ki té ve.

Bár a já rás alap ve tõ en ál lam igaz ga tá si fel-
ada tot el lá tó szer ve zet, amennyi ben a tör-
vényhozás úgy dönt, hogy meg ha tá ro zott,
ön kor mány za tok tól át vett fel ada to kat is ezen
a szin ten kell el látni, ak kor erre is fel kell ké -
szül nie. A já rá sok 2013. ja nu ár 1-jé tõl kez-
dik meg mû kö dé sü ket. Az in téz mény rend -
szer ki ala kí tá sá nak alap el ve it az 1299/2011.
(II. 23.) Korm. ha tá ro zat rög zí ti. 

A mé ret gaz da sá gos ság elve sze rint a já rás
le he tõ leg a meg fe le lõ nagy sá gú te rü let re és
né pes ség re épül jön, amely az ál lam igaz ga tá si 
és egyéb köz szol gál ta tá sok tel je sí té sé hez
szük sé ges igény be vé tel és fel té tel rend szer
szem pont já ból szük sé ges ke re te ket biz to sít -
ja, az in téz mé nye ket igény be ve szi, mû köd -
teti, az ezzel járó, rá há ruló ter heket vi selni
ké pes.

A te le pü lés szer ke zet fi gye lem be vé te le azért
kü lö nö sen fon tos, mert a ma gyar te le pü lés -
szer ke zet ve gyes. Az al föl di alap ve tõ en a
Han no ver-vo nal tól észak ra fek võ te rü let,
míg a Du nántúl, illetve az észak–észak-ke le-
ti te rü le tek sok kal in kább Fran cia or szág
vagy Cseh or szág te le pü lés szer ke ze té re ha-
son lí ta nak. Fran cia or szág ban 36 000 ön kor -
mányzat van és – hoz zánk ha sonlóan – va la-
mennyi te le pü lés kü lön ön kor mány zat tal
ren del ke zik. Cseh or szág ban 6200 ön kor -
mány zat van, ugyan így min den te le pü lé sen
ön ál ló ön kor mány zat tal. Ne künk te hát

olyan já rás szer ke ze tet kell al kot ni, amely al-
kal mas a Haj dú ság ra és az Õr ség re egy aránt.

A tér szer ke zet ke re té ben fi gye lem be kell
ven ni, hogy a te le pü lé sek mi lyen tá vol ság -
ra van nak egy más tól, mi lyen köz le ke dé -
si, fog lal koz ta tá si, in téz mé nyi ka pa ci tá sok
helyezkednek el az adott tér ségben, mely
telepü lések ren del kez nek olyan adott sá gok -
kal, szer ve ze ti ké pes sé gek kel, ame lyek meg-
könnyí tik a fel ada tok el lá tá sát kü lön költ-
ség ve té si for rá sok igény be vé te le nél kül is.
A me gye ha tá ro kat a já rá sok ki ala kí tá sa nem
met szi át, te hát il lesz ked ni fog nak a me-
gyékbe, nem lép nek túl azok ke retein.

A tu do má nyos elõ ké szí tés 7 mo dellt dol go-
zott ki, amelynek so rán ugyan azon krité -
riumrendszert al kal maz tak, ami kor a szék-
hely és a tõle leg messzebb esõ te lepülés tá -
vol sá gát vet ték alapul. A „160+” mo dell
egyi ke ezek nek. Eb ben a szék hely tõl leg tá -
vo lab bi te le pü lés sincs 30 km-nél messzebb.
Egyéb ként ez meg le he tõ sen ha son lít a tra di -
ci o ná lis já rások sze rin ti be osz tás hoz, ami
fel te he tõ en annak is ered mé nye, hogy a vizs-
gá lat ki e mel ten ke zel te az iden ti tás ala kí tó té-
nye zõ ket.

Azon ban a mo dellt szük sé ges a gyakor-
lattal köz vet le nül is üt köz tet ni. Erre több
körben ke rült, ke rül sor. A tér kép és a kap -
cso ló dó szak mai anya gok hon la pon való
köz zé té te lé re több száz ész re vé tel, ja vas lat
ér ke zett. Ezek több sé ge egy-egy te le pü lés te-
rü le ti ho va tar to zá sá ra tett ja vas la tot, elõ for -
dul azon ban új já rás kez de mé nye zé se is. Az
ön kor mány za ti szö vet sé gek szer ve zé sé ben
or szá gos kon zul tá ci ók foly nak pol gár mes te -
rek kel, jegy zõk kel. Ugyan csak kon zul tá ció
zaj lott az át szer ve zés ben érin tett fog lal koz -
ta tot tak szak szer ve ze té vel. Az ész re vé te lek,
ja vas la tok át te kin té se és a dön tés-elõ ké szí tés 
a me gyei kor mány meg bí zot tak köz re mû -
kö dé sé vel fo lyik.

A já rá sok szá ma meg szû né sük kor – 1983.
év vé gén – 83 volt, ezt azon ban meg elõzték
az 1970-es évek ben vég re haj tott össze vo ná -
sok. 1984. ja nu ár 1-jé tõl gya kor la ti lag sem mi -
féle ál lami egy ség nem volt ezen a te rületi
szinten. Az 1990-es évek kö zepén a KSH el -
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nö ké nek köz le mé nyé ben je len tek meg a sta-
tisz ti kai kis tér sé gek, amelyek szá ma (137) már
ma ga sabb volt, kö ze lít ve a tra di ci o ná lis já rá -
sok szá má hoz. Az tán a kis tér sé gek szá ma
min den le het sé ges al ka lom mal nö ve ke dett
(mára el érte a 175-öt). 

Vá ro sa ink szá ma meg ha lad ja a 300-at,
azon ban csak mint egy hat van szá za lé ka ren-
del ke zik va ló di von zás sal a kör nye ze té re
néz ve. (Te le pü lés szer ke ze tünk tar ka sá gá ra
jel lem zõ, hogy az or szág leg ki sebb vá ros a
– egy 1200 la ko sú für dõ vá ros – ko ráb ban
tra di ci o ná lis já rás szék hely volt.)

A já rás meg va ló sít ja az ál lam igaz ga tá si fel-
ada tok kü lön szer ve zet ben való meg je le ní té -
sét. Ez azon ban nem je lenti azt, hogy csak a
já rá si hi va tal nál le het ál lam igaz ga tá si ügyet
in téz ni. Min de nütt, ahol ma ál lam igaz ga tá si
ügy in té zés fo lyik és lesz igaz ga tá si szer ve zet, 
ál lam igaz ga tá si ügy in té zés is lesz. Az ál lam -
igaz ga tás el ér he tõ sé ge te hát nem ro mol hat.
A já rá si hi va ta lok ál ta lá nos, el sõ fo kú ha tó sá gi
jog kö rû szer vek, a fõ vá ro si és me gyei kor-
mány hi va ta lok szer ve ze ti egy sé gei lesz nek.
Ma guk ba fog lal ják a je len le gi kor mány hi va -
ta li ki ren delt sé ge ket és mind azon fel té te le ket
– az el he lye zés tõl az iro dai fel sze re lé sen át
az ügy in té zõ sze mély ze tig –, ame lyek je len -

leg a te le pü lé si ön kor mány za tok pol gár mes -
te ri hi va ta la i ban, kör jegy zõ sé ge i ben (és a le-
en dõ kö zös ön kor mány za ti hi va ta lok ban)
az ál lam igaz ga tá si ügy in té zést szol gál ják.

A kormányablakok

A je len le gi – 2011 év ele jén mû kö dés be lé-
pett – 29 kor mány ab lak jel zi tö rek vé se in -
ket. A kor mány ab la kok ki épí ten dõ há ló za -
ta több mint 300 in teg rált ügy fél szol gá la tot
tar tal maz. Ezek nem csu pán a já rás szék he -
lye ken mû köd nek majd, ha nem min den te-
le pü lé sen, ahol je len leg ok mány iro da van.
A kor mány ab la kok le he tõ vé te szik az ál lam -
igaz ga tá si ügyek in dí tá sát és az egy sze rûbb
ügyek azon na li in té zé sét, to váb bá szé les körû
és ha té kony köz igaz ga tá si in for má ci ós szol-
gál ta tást vé gez nek.

Össze fog lal va: az az idõn ként fel bukkanó
ag go da lom, hogy a vál to zá sok ne he zeb bé te-
szik az ál lam igaz ga tás el éré sét, az ügyek in-
té zé sét, tel jes ség gel meg ala po zat lan. A cél
en nek pon to san az el len ke zõ je: könnyen el-
ér he tõ, vi lá gos szer ke ze tû, egy sze rûbb és át-
lát ha tóbb mû kö dé sû, fenn tart ha tó ál lam -
igaz ga tást kí vá nunk lét re hoz ni.

Az ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kör-te le pí tés új rend szer e
– a já rá si rend szer ki ala kí tá sa

A Nem ze ti Együtt mû kö dés Kor má nyá nak cél ja olyan mo dern kori já rá sok ki ala kí tá sa, me lyek
hoz zá já rul nak a mai köz igaz ga tás nál ala cso nyabb tár sa dal mi költ ség gel mû kö dõ, azon ban ma gas
szol gál ta tá si szín vo na lat biz to sí tó rend szer lét re jöt té hez. A já rá sok ki ala kí tá sa a köz igaz ga tás át-
fogó, a köz jót szol gá ló át ala kí tá sá nak, a Jó Ál lam ki ala kí tá sá nak egyik ele me. A kor mány ál tal
meg fo gal ma zot tak sze rint a já rá sok az ál lam igaz ga tás leg al sóbb te rü le ti szint jét je len tõ egy sé gek,
me lyek az ál lam igaz ga tá si te vé keny sé gek, szol gál ta tá sok dön tõ több sé gét min den ma gyar or szá gi
ál lam pol gár szá má ra el ér he tõ kö zel ség ben és azo nos mi nõ ség ben biztosítják.

A já rá sok ki ala kí tá sá nak kon cep ci o ná lis el ve i rõl a kor mány az 1299/2011. (IX. 1.) Korm. ha tá -
ro za tá val dön tött. A já rá sok ki ala kí tá sa il lesz ke dik a te rü le ti köz igaz ga tás meg újí tá sá nak rend sze -
ré be. En nek leg fon to sabb ele mei: a te rü le ti ál lam igaz ga tás in teg rá ci ó ja, a me gyei ön kor mány za tok
kon szo li dá ci ó ja, a já rá sok ki ala kí tá sa és a kor mány ab lak-rend szer ki épí té se.

Az az idõn ként fel buk ka nó ag go da lom, hogy a vál to zá sok ne he zeb bé te szik az ál lam igaz ga tás
el éré sét, az ügyek in té zé sét, tel jes ség gel meg ala po zat lan. A cél en nek pon to san az el len ke zõ je:
könnyen el ér he tõ, vi lá gos szer ke ze tû, egy sze rûbb és át lát ha tóbb mû kö dé sû, fenn tart ha tó ál lam -
igaz ga tást kí vá nunk lét re hoz ni.

Vi rág Ru dolf: Az államigazgatási feladat- és hatáskör-telepítés új rendszere… 15



KA LAS TI BOR

Az ön kor mány za tok
és az igaz ság szol gál ta tás*

Az ön kor mány za tok és az igaz ság szol gál ta -
tás meg le he tõ sen szer te ága zó té ma kö rén be-
lül az ön kor mány za ti jo gok és jog vi ták
hely ze té nek rö vid át te kin té sé re ke rül sor,
el sõ sor ban a vál to zó jogi sza bá lyo zás ra te-
kin tet tel. Mind két te rü let vo nat ko zá sá ban
az Alap tör vény hez kap cso ló dó an je len tõs
jog sza bá lyi át ala ku lás vet te kez de tét, a jog-
in téz mé nyek több irány ban vál toz nak, s ez
a kö rül mény ön ma gá ban ak tu a li zál ja az ál-
lam i in téz mény rend szer e két je len tõs te rü -
le te kap cso ló dá sa i nak elem zé sét.

Az ön kor mány za ti jo gok és jog vi ták ak-
tu á lis hely ze te a jo gok bí ró sá gi ér vé nye sí té -
se, il le tõ leg az ön kor mány za tok tör vé nyes -
sé gi fel ügye le te, va la mint a nor ma kont roll
új sza bá lyai szem pont já ból ke rül nek át te -
kin tés re – a bí rói jog al kal ma zás szem szö gé -
bõl.

Az új Ötv. tar tal mi lag fenn tar tot ta a ko-
ráb bi ön kor mány za ti tör vény azon sza bá -
lyo zá sát, mely az ön kor mány za ti fel adat és
ha tás kö rök jog sze rû gya kor lá sát bí ró sá gi vé-
de lem ben ré sze sí tet te. A tör vény 5. §-ának
ren del ke zé se egy faj ta alap elv, amely a tör-
vény egyes konk rét jog in téz mé nye i ben ér-
vé nye sül, azon ban ön ma gá ban ha tás kö ri
ren del ke zés nek nem te kint he tõ. Ez azt je-
len ti, hogy ki zá ró lag e jog sza bály hely re hi-
vat ko zás sal konk rét bí ró sá gi ha tás kör nem
ala poz ha tó meg, az ön kor mány za ti fel adat
és ha tás kö rök gya kor lá sá val kap cso la tos
jog vi ták el bí rá lá sát az érin tett te rü le tek hez
kap cso ló dó el já rá si ren del ke zé sek kü lön tar-
talmazzák. Az Ötv. 5. §-ának sza bálya a
konk rét jog or vos la ti-el já rá si ren del ke zé sek

ér tel me zé sé hez ad tám pon tot. Így vita ese-
tén ab ból kell ki indulni, hogy a tör vény-
al ko tó az alap ve tõ ön kor mány za ti fel adat-
és ha tás kö rök jog sze rû gya kor lá sát kí ván ta
elõ se gí te ni az ön kor mány za ti jo gok bí ró sá gi 
jogvédelmének elõírásával.

A bí ró sá gi jog vé de lem ez eset ben azt je-
len ti, hogy a fel me rü lõ jog vi ták az ál ta lá nos
sza bá lyok sze rint bí ró ság elé vi he tõk, azo-
kat a bí ró ság az Alap tör vény ben meghatá-
rozott ga ran ci á lis ke re tek kö zött bí rál ja el.
A jog vé de lem a konk rét jog in téz mé nyek ke-
re tei kö zött, mind po zi tív, mind ne ga tív
irány ban ér vé nye sül. A po zi tív irá nyú jog-
vé del mi elõ írá sok ra pél da ként hoz ha tó fel a
ha tás kö ri össze üt kö zés ese té re biz to sí tott
bí ró sá gi jog or vos lat a Ket. sza bá lyo zá sa kö-
rében, ami azt je lenti, hogy az ön kormány-
za ti, va la mint az ál lam i ha tó sá gok kö zött
ha tó sá gi ügy ben fel me rü lõ ha tás kö ri össze-
üt kö zést bí ró ság – konk ré tan a Fõ vá ro si Íté-
lõtábla – bírálja el.

Az ön kor mány za ti fel adat- és ha tás kö rök
jog sze rû gya kor lá sá nak bí ró sá gi jog vé del -
me a jog sér té sek ki kü szö bö lé sét is szol gál ja,
és en nek or vos lá sá ra te remt több jog in téz -
ményt. Pél da ként je löl he tõ meg a Pol gá ri
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
(Pp.) 341./A §-ában sza bá lyo zott ha tá ro zat-
ho za ta li kö te le zett ség, va la mint a fel adat-el -
lá tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese té re ren-
del ke zés re álló pe res el já rás, il le tõ leg szin tén 
ebbe a kör be so rolható a 2012. ja nuár 1. nap -
já tól a Kú ria ön kor mány za ti ta ná csa ha tás -
kö ré be utalt ön kor mány za ti nor ma kont -
roll. Ezek a konk rét ha tásköri elõ írások és a
hoz zá juk kap cso ló dó el já rá si rend szin tén az
ön kor mány za ti jo gok jog sze rû gya kor lá sát
szol gál ják, ez ál tal – ne ga tív irány ból – biz to -
sít va az ön kor mány za ti jo gok vé del mét. Az
új Ötv. a ko ráb bi sza bá lyo zás hoz ha son ló an 
tar tal maz több, úgy ne ve zett szer vi tí pu sú
jog vi tát is, ilyen pél dá ul a pol gár mes te ri
tiszt ség meg szün te té sé re irá nyuló pe res el já -
rás, il le tõ leg az össze fér he tet len ség re vo nat -
kozó nemperes eljárás.

Az ön kor mány za ti jog vi ták na gyobb
rész e a gya kor lat ban az ön kor mány za ti ha-

* A Kö zi ga zag tá si Aka dé mia kon fe ren cia so ro zat ke re tén
be lül, feb ru ár 23-án az NKE-n meg ren de zett He lyi ön-
kor mány za tok 2012 címû kon fe ren ci án el hang zott elõ-
adás köz lés re szánt vál to za ta.
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tó sá gi ügyek kel függ össze, te hát tar tal mu -
kat il le tõ en köz igaz ga tá si ter mé sze tû jog-
vitákról van szó. A bí róság az ilyen tí pusú
jog vi tá kat a Pp. XX. fe je ze te sze rin ti köz-
igaz ga tá si per ke re té ben bí rál ja el, s ezen pe-
rek egyik alap ve tõ jel leg ze tes sé ge az, hogy
a per ben az ön kor mány zat, mint al pe res
jár el. Fon tos az is, hogy az ön kormányzat
ese té ben a per in dí tás joga az ál ta lá nos sza bá -
lyok sze rint ala kul, ami a köz igaz ga tá si pe-
rekben pél dául azt je lenti, hogy az ön kor-
mány zat is kez de mé nyez he ti bár mely ha tó -
sá gi ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát, amennyi ben
az adott köz igaz ga tá si ügy ben ügy fé li jo go -
sít vá nyok kal ren del ke zett vagy tény le ge sen
ügy fél ként ko ráb ban el járt.

Az ön kor mány za tok tör vé nyes sé gi fel-
ügye le té vel össze füg gõ jog vi ták na gyobb
rész ben szin tén köz igaz ga tá si jog vi tá kat je-
len te nek, bár e vo nat ko zás ban né hány sa já -
tos kö rülményre is utal ni kell. Az ön kor-
mány za tok tör vé nyes sé gi fel ügye le te kö ré -
ben már 1991 óta van egy fajta szak mai vita,
amely az zal függ össze, hogy tör vényességi
fel ügye let ke re té ben mi lyen ön kor mány za ti 
ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta kér he tõ,
ille tõleg – ál ta lá ban is – az ön kor mány za ti
ha tá ro za tok mely köre tar toz hat a tör vé -
nyes sé gi fel ügye let vizs gá la ti kö ré be. Ezzel
kapcsolatban arra kell utal ni, hogy az ön -
kor mány zat több tí pu sú jog vi szony ala nya,
így nem csu pán köz ha tal mi jog vi szony ban
vesz részt, ha nem ala nya le het a mun kajogi
vagy pol gári jogi jog viszonynak is, de pél -
daként meg je löl he tõ a kö zút ke ze lõi jog vi -
szony is. Mindezt azért lé nyeges hang sú-
lyoz ni, mi vel a tör vé nyes sé gi fel ügye let vizs-
gá la ti köre kap csán nem té veszt he tõ szem
elõl az adott jog vi szony tí pu sa, il le tõ leg az,
hogy a jog vi szony ban ho zott dön tés sel kap-
cso lat ban mi lyen jog or vos la ti le he tõ sé gek
áll nak ren del ke zés re. A prob lé mát ál ta lá ban 
az okoz ta és okoz za rend re, hogy az ön kor-
mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a mû kö dés jel le -
gé bõl adó dó an ha tá ro za ti for má ban dönt
még ab ban az eset ben is, ami kor nem a szó
el já rás jo gi ér tel mé ben vett ha tá ro zat ról van
szó, ha nem csu pán a tes tü le ti dön tés je le nik
meg ilyen el ne ve zés sel. A ha tá ro zat meg ne -

ve zé sû ön kor mány za ti dön tést az adott jog-
vi szony ke re tei kö zött kell el sõd le ge sen
ér té kel ni, és azt kö ve tõ en le het ab ban a kér-
désben ál lást fog lalni, hogy az Ötv. sza bá-
lyo zá si köre mennyi ben te szi le he tõ vé a
dön tés sel kap cso la tos tör vé nyes sé gi fel ügye -
le ti el já rás le foly ta tá sát. Két ség kí vül az Ötv.
tör vé nyes sé gi fel ügye le ti sza bá lyo zá si köre
meg le he tõ sen szé les, azon ban arra is te kin -
tettel kell len ni, hogy egyes jog viszonyok-
ban, így pél dául a pol gári jogi jog viszony-
ban ho zott dön té sek kö ré ben sok eset-
ben nincs köz vet len jog or vos la ti le he tõ ség.
Emi att a tör vé nyes sé gi fel ügye le ti jog gya-
kor lá sa sem ered mé nyez het olyan hely ze -
tet, amely az adott jogviszonyban, a jog vi-
szony jel leg ze tes sé ge i vel össze nem férõ mó-
don, va la mi fé le „jog or vos la tot” ve zet ne be.
Mindez nem je lenti azt, hogy az ön kor-
mány za ti dön tés az adott jog vi szony ban
nem sért het jog sza bályt, ki zá ró lag ar ról van
szó, hogy az eset le ges jog sér tés jog kö vet kez -
mé nyét nem tör vé nyes sé gi fel ügye le ti jog-
körben, ha nem az arra a jog viszonyra hi vat-
ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint kell meg-
állapítani, és az el já rást le foly tat ni.

E kör ben meg kell em líteni, hogy az új
Ötv. 139. § (1) be kezdése e té ren a szak mai
vi tát gya kor la ti lag meg ol dot ta, mi vel a sza-
bá lyo zás ból lát ha tó an olyan „ön kor mány -
za ti ha tá ro zat” el le ni ke re set in dí tás ra utal,
amely a tör vé nyes sé gi fel ügye let tár gya le-
het.

2012. ja nu ár 1. nap já tól az Alap tör vény
ren del ke zé sé hez kap cso ló dó an meg vál toz tak 
az ön kor mány za ti ren de le tek kel kap cso la tos
nor ma kont roll sza bá lyai. Az ön kor mány za ti
ren de let eset le ges jog sza bály sér té sét, il le tõ leg
eh hez kap cso ló dó an jog al ko tá si kö te le zett-
ség el mu lasz tá sát a Kú ria ön kor mány za ti ta-
ná csa vizs gál hat ja, ugyan ak kor a jog al ko tó az
ön kor mány za ti ren de let alap tör vény be üt-
kö zõ vol tá nak vizs gá la tá ra az Alkot mány -
bíró ság ha tás kö rét fenn tar tot ta. A bí ró sá gi
szer ve ze tet il le tõ en tel jes ség gel új fel ada tot je-
len t a nor ma kont roll-funk ció el lá tá sa, a Kú-
ria ön kor mány za ti ta ná csán kí vül a je len le gi
„ren des” bí ró sá gi szer ve zet jog sza bá lyi ren-
del ke zés sel kap cso lat ban nor ma kont rollt
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nem lát el. Az új fel adat a Kú ria szem pontjá-
ból ugyan ak kor nem te kint he tõ min den
szak mai elõz mény nél kü li nek, mi vel a köz-
igaz ga tá si pe rek ben, il le tõ leg rész ben a pol-
gári pe rek ben is az ön kor mány za ti ren de le -
tek al kal ma zá sá nak fon tos ta pasz ta la tai áll-
nak ren del ke zés re.

Az ön kor mány za ti ren de le tek lé nye ges
sza bá lyo zást és sok szor el sõd le ges jog anya -
got ké pez nek az épí tés ügyi igaz ga tás, il le tõ -
leg a he lyi adóz tatás te rületén, és mint ha tá-
lyos jog sza bá lyok bí ró sá gi al kal ma zás ra is
ke rül nek, így az al kal ma zás ta pasz ta la tai
is ren del ke zés re áll nak. Bí rói szem mel az
ön kor mány za ti ren de le tek vo nat ko zá sá ban
fon tos té nye zõt je len t az adott ren de let ha tá -
lyá nak vizs gá la ta, il le tõ leg annak meg ál la pí -
tá sa, hogy a sza bá lyo zást mi lyen jog vi szo -
nyok ra le het al kal maz ni. Az önkormány-
zati ren de le tek ese té ben ál ta lá nos volt az a
gya kor lat, hogy a jog al ko tó csu pán a ren de -
let ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ját ha tá roz ta
meg, ugyan ak kor sem a fo lya mat ban lévõ
ügyek re, sem pe dig a ko ráb bi jog vi szo nyok -
ra néz ve sza bá lyo zást nem rög zí tett, át-
meneti sza bá lyo kat nem al ko tott. Az ilyen
hely zet szin te min den eset ben jog vi tá hoz
ve ze tett, el sõ sor ban ab ból az ok ból, hogy
a már fenn ál ló ál la po tot az új sza bá lyo -
zás mennyi ben érin ti. Szem lé le tes pél dák er-
re a hely zet re az ál lat tar tás sal kap cso la tos
ügyek, ahol a jog vi ta ál ta lá ban ab ból adó dik, 
hogy a he lyi ren delet az ál lattartás új sza bá-

lya it ha tá roz za meg, ugyan ak kor nem ren-
del ke zik a már meg lé võ, az új sza bá lyo zás sal 
el len té tes hely zet vo nat ko zá sá ban.

Szin tén vi tá ra ad ala pot az a ki vé tel ként
ér vé nye sü lõ sza bá lyo zá si mód, amely né-
mely eset ben a fo lyamatban lévõ ügyek re is
ki ter jesz ti az ön kor mány za ti ren de let ha tá -
lyát. Ön ma gá ban ez a sza bá lyo zás nem ki fo -
gá sol ha tó, azon ban az zal tisz tá ban kell len-
ni, hogy a „fo lyamatban lévõ ügy” fo galma
lé nye ge sen szé le sebb, mint az adott ön kor -
mány za ti ha tó ság elõtt fo lya mat ban lévõ el-
já rás, mi vel a bí rói gya kor lat sze rint fo lya -
mat ban lévõ ügy nek kell te kin te ni va la -
mennyi, az adott jog orvoslattal le nem zárt
ügyet, így pél dá ul a Kú ria elõtt fe lül vizs gá la -
ti ké re lem mel érin tett ügyet is.

A Kú ria ön kor mány za ti ta ná csá nak el já -
rá sá val kap cso lat ban min den kép pen szük sé -
ges ki emel ni, hogy a bí ró sá gok szerveze-
térõl és igaz ga tá sá ról szóló tör vény tar tal -
maz za a ta nács el já rá sá ra irá nyuló alap ve tõ
el já rá si és anya gi jogi ren del ke zé se ket.
A tör vény az ér de mi ha tá ro zat meg ho za ta -
lát ha tár idõ höz köti, ami bõl kö vet ke zõ en az
ön kor mány za ti nor ma kont roll kö ré ben ak-
tu a li zált és idõ sze rû dön té sek meg ho za ta lá -
ra fog sor ke rül ni. A jog vi ta gyors el bí rá lá sa
nyil ván va ló an mind az ön kor mány za ti jo-
gok, mind a tör vé nyes sé gi fel ügye let hez
kap cso ló dó jo gok gya kor lá sa kö ré ben jog-
fej lesz tõ ha tás sal jár.

Az ön kor mány za tok és az igaz ság szol gál ta tás

A meg le he tõ sen át fo gó té ma kö rön be lül az ér te ke zés az ön kor mány za ti jo gok és jog vi ták hely-
ze tét te kin ti át, kü lö nös fi gye lem mel az ön kor mány za ti nor ma kont roll és a tör vé nyes sé gi fel ügye-
let kér dé se i re.

Fel vá zo lás ra ke rül az ön kor mány za ti jog vi ták rend szer e, a bí ró sá gi el já rá sok szem szö gé bõl el-
kü lö nít ve az egyes igény ér vé nye sí té si le he tõ sé ge ket.

Az ér te ke zés rö vi den át te kin ti az ön kor mány za ti jog vi ták Ötv.-hez kap cso ló dó leg fon to sabb
elvi ta pasz ta la ta it, el sõ sor ban az ön kor mány za ti jo gok vé del me kö ré ben. Az ön kor mány za tok
tör vé nyes sé gi fel ügye le té vel kap cso lat ban az ön kor mány za ti ha tá ro za tok sa já tos sá ga it és a per in dí-
tás le he tõ sé ge it elem zi.

Az ön kor mány za ti nor ma kont roll kö ré ben is mer te tés re ke rül nek a Kú ria ön kor mány za ti ta ná -
csa el já rá sá nak új sza bá lyai, il le tõ leg az ön kor mány za ti ren de le tek al kal ma zá sá nak ko ráb bi bí rói
ta pasz ta la tai.



HOFF MAN IST VÁN

A já rás he lye a magyar
köz igaz ga tás rend sze ré ben*

A köz igaz ga tás fel ada ta i nak ha té kony és
pol gá rok hoz kö ze li el lá tá sá nak kü lön bö zõ
meg ol dá sai je len tek meg az egyes közigaz-
gatási rend sze rek ben. A fen ti kér dés kör nek
különös fon tosságot ad, hogy az egyes or -
szágok te le pü lés szer ke ze te szük ség sze rû en
egye net len, azon ban va la mennyi mo dern
ál lam cél ja, hogy a kü lön fé le közszolgál-
tatásokhoz az ál lam pol gá rok egyen lõ esé-
lyekkel jus sanak hoz zá, s hogy a közigaz-
gatás vala mennyi te le pü lé sen nagy já ból
azo nos szín vo na lon és mó don mû köd jön.
Ezért a te le pü lés szer ke ze ti egyen lõt len sé -
gek ke ze lé sé re kü lön fé le meg ol dá so kat dol-
goztak ki. Ezek kö zül az egyik meg oldást a
te rü le ti és a te le pü lé si szint kö zöt ti köz ve tí -
tõ szint, azaz egy alsó kö zépszintû egy ség
je len tet te, amely szá mos or szág jog rend sze -
ré ben meg je le nik va la mi lyen mó don. Ez az
ál lí tás igaz Ma gyar or szág ra is, ahol tör té ne -
tileg – s a 2012–2013-ban ha tályba lépõ új
szabályozás alap ján is – a já rás lát ta el ezt a
fel ada tot.

Ta nul má nyom ban rö vi den össze kí vá -
nom fog lal ni az alsó kö zép szin tû egy sé gek -
nek az egyes köz igaz ga tá si rend sze rek ben
való meg je le né sé nek, va la mint a já rá sok és
más, alsó kö zép szin tû jel le gû egy sé gek ha-
zai sza bá lyo zá si és el mé le ti tör té ne té nek
fõbb kér dé se it.

Az alsó kö zépszint az egyes ál lamok
köz igaz ga tá si rend sze re i ben

Az alsó kö zép szin tû egy sé gek a leg több
mo dern ál lam ban meg je len nek, mint a te-

rü le ti és a te le pü lé si igaz ga tá si szint kö zöt ti
köz ve tí tõ egy sé gek. Az egyes ál la mok rész-
le tes sza bá lyo zá sa i nak át te kin té se je len tõ -
sen meg ha lad ná e ta nul mány ke re te it,1 így
e kör ben csak a fon to sabb mo del le ket te-
kin tem át. Cso por to sí tá som alap ját az alsó
kö zép szin tû egy ség köz igaz ga tá si jog ál lá sa je-
len ti, azaz, hogy ezek az egy ségek csak az ál -
lam igaz ga tá si szer ve zet rend szer vég re haj tá si 
ki ren delt sé gei, vagy pe dig az ön kor mány za -
ti igaz ga tás szer vei is meg je len nek azok ban.
Így két fõ mo dell vá zolható fel: az ál lamigaz-
ga tá si és az ön kor mány za ti alsó kö zép szint
mo dell je. A két fõ mo del len be lü li al tí pu sok 
mel lett rö vi den szó lok azok ról a meg ol dá -
sok ról is, ame lyek a tér szer ke ze ti egye net -
len sé gek ke ze lé sét más esz kö zök kel – el sõ -
sor ban a te le pü lé sek össze vo ná sá val – kí ván -
ták ren dez ni.

Ál lam igaz ga tá si alsó kö zép szint
Ebbe a mo dellbe azon ál lamok közigaz-

gatási rend sze rei so rol ha tók, ahol a te rü le ti
köz igaz ga tá si szint és a te le pü lé si köz igaz ga-
tá si szint kö zött lét re jö võ egy sé gek a köz pon-
ti és a te rü le ti ál lam igaz ga tás kirendelt ségeinek
te kint he tõk, azok ban nem mû kö dik ön kor -
mány za ti jel le gû szer ve zet. Azaz: ezek ben az
or szá gok ban a já rás az ál lam igaz ga tás meg-
hosszab bí tott kar ja, ame lyen ke resz tül az
egyes pol gá rok kal érint ke zik. A fen ti sza bá-
lyo zás in do ka, hogy az ál lam igaz ga tá si szer-
ve zet rend szer te le pü lé si szin tig tör té nõ ki-
épí té se jel lem zõ en túl zot tan költ sé ges len ne, 
így az el sõ fo kú, ál ta lá nos ál lam igaz ga tá si ha-
tó sá go kat a te le pü lé sek nél na gyobb, de a te-
rü le ti egy sé gek nél ki sebb szin ten szer vez ték 
meg. A kö vet ke zõk ben egyes or szá gok pél-
dáin ke resztül mu tatom be e mo dell fõ ele -
meit.

1 A já rá si szint nek az euró pai ál la mok ra ki ter je dõ nem-
zet kö zi össze ha son lí tó vizs gá la tát il le tõ en lásd rész le te-
sen: SZA BÓ Pál: Já rá sok Eu ró pá ban – euró pai kör kép a já-
rá si szint rõl és mo za i kok a te rü le ti köz igaz ga tá si vál to zá -
sok ról = „Kor má nyoz ni le het ugyan tá vol ról, de igaz gat ni 
csak kö zel rõl le het jól…”, szer k. CSI TE And rás–OLÁH
Mik lós, Bu da pest, Hét fa Elem zõ Köz pont, 2011. má jus,
113–169. p.

* A Kö zi ga zag tá si Aka dé mia kon fe ren cia so ro zat ke re tén
be lül, feb ru ár 23-án az NKE-n meg ren de zett He lyi ön-
kor mány za tok 2012 címû kon fe ren ci án el hang zott elõ-
adás köz lés re szánt vál to za ta.
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Ál lam igaz ga tá si jel le gû alsó kö zép szin tû
egy ség nek te kint het jük a tar to má nyi ál lam -
igaz ga tást az egyes te le pü lé sek la kói felé
köz ve tí tõ oszt rák já rá so kat (kör ze te ket – Be-
zirk). Auszt ri á ban a fö de rá lis ál lam fel épí tés-
re fi gye lem mel a re gi o ná lis egy ség nyi tar to -
má nyok ön ál ló ál la mi ság gal ren del kez nek,
így egy egy szin tû ön kor mány za ti rend szer
ala kult ki. A tar to má nyi ál lam igaz ga tás nem
épült ki a településekig, azt az egyes pol gá-
rok felé ál ta lá nos ha tás kö rû, el sõ fo kú ál lam -
igaz ga tá si szint ként a já rá si hi va ta lok (Be-
zirks ha upt manns chaft) köz ve tí tik. Ki vé te le -
sen a tar to má nyi ál lam igaz ga tás fel ada ta it
ön kor mány za ti egy sé gek is el lát hat ják: így a
na gyobb, leg alább 20 000 la kos sal ren del ke -
zõ, kü lön nor ma tív ak tus ban ki je lölt já rá si
jogú vá ro sok (Stadt mit ei genem Sta tut) ön -
kor mány za tai egy szer re lát ják el a te le pü lé si
ön kor mány zat és a já rá si hi va tal fel ada ta it.2

Szlo vá ki á ban a 79 já rás (ok res) szin tén az
ál lam igaz ga tás el sõ fo kú egy sé ge, amely köz-
vet le nül érint ke zik a te le pü lé sek kel. A já-
rásokban csak de kon cent rált szer vek nek
tekint hetõ egy sé gek mû köd nek.3 Szlové-
niában ha son ló sze rep kört töl te nek be az
up rav ne eno te el ne ve zé sû, a ma gyar já rá sok -
kal pár hu zam ba ál lít ha tó egy sé gek.

Ön kor mány za ti jel le gû 
alsó kö zép szin tû egy sé gek
A má sik mo dellt azok a meg oldások je len-

tik, ame lyek az alsó kö zépszinten vagy egy
ön ál ló ön kor mány za ti egy sé get, vagy va la mi -
lyen, az ön kor mány za ti igaz ga tás köré be tar-
to zó szer vet hoz nak lét re. Arra fi gye lem mel,
hogy ez az ön kor mány za ti jel le gû szerv egy
ön ál ló ön kor mány za ti egy ség, a mo del len be-
lül el kü lö nít het jük az alsó kö zép szin tû ön kor -
mány za tok, va la mint a tár su lá sos alsó kö zép -
szint tí pu sa it.

Alsó kö zép szin tû ön kor mány zat. Egyes, jel -
lem zõ en na gyobb te rü le tû euró pai ál la mok -

ban a te le pü lé si szint fe lett, de a te rü le ti szin-
tû nek te kint he tõ egy sé gek alatt egy ön álló ön -
kor mány za ti szin tet ala kí tot tak ki. Ezen mo -
dell min ta al ko tó ál la má nak az Egye sült Ki-
rály sá got te kint het jük, amely ben az alap ve tõ, 
jel lem zõ en inf ra struk tu rá lis köz szol gál ta tá si
fel ada to kért a já rá sok (kör ze tek – dist rict),
illetve a na gyobb, já rá si jogú (bo rough) és me-
gyei jogú vá rosok (uni ta ry aut ho ri ti es) fele-
lõsek. A brit köz igaz ga tá si rend szer ben egé-
szen az 1990-es évek vé géig – a kor mányzat
mun kás pár ti ön kor mány za ti re form tör vé -
nye i nek el fo ga dá sá ig, illetve a re form fo lya -
mat ré szét ké pe zõ, a He lyi Ön kor mány za -
tok Euró pai Char tá já hoz tör té nõ csatlako-
zásig – eze ket az egy sé ge ket te kin tet ték az
alap fo kú ön kor mány za tok nak, s nem vagy
csak erõs kor lá to zá sok kal is mer ték el a te le -
pü lé sek ön kor mány za ti sá gát.4 Bár a 20. szá -
zad vé gének és 21. század ele jének brit jog al-
ko tá sa el is mer te a te le pü lé sek ön kor mány za -
ti sá gát (parish and town councils),5 azon ban
ez a köz jo gi vál to zás nem érin tet te a já rá sok
szé les fel adat- és ha tás kö re it. Skó ci á ban az
1996-os ön kor mány za ti re form egy szin tû, a
na gyobb ma gyar já rá sok kal össze mér he tõ
nagy sá gú egy sé gek bõl (uni ta ry aut ho ri ti es) fel -
épülõ – azon ban mind a já rások, mind az ang -
li ai me gyék (gróf sá gok – co unty) fel ada ta it el-
lá tó – ön kor mány za ti rend szert épí tett ki.6

Szin tén ön ál ló já rá si ön kor mány za ti szin-
tet ala kí tot tak ki Len gyel or szág ban az 1998-as
ön kor mány za ti re form kap csán. A je len tõs
mér ték ben össze vont te le pü lé sek (gmi na) és a
re gi o ná lis egy ség nek te kint he tõ 16 vaj da ság
(wo je wództ wo) között a 379 já rás (po wi at) és
já rá si jogú vá ros köz ve tít. A len gyel rend-
szerben a já rások – a brit rendszerrel el len-

2 Ber nard RAS CHA U ER: All ge me i nes Ver wal tungs recht, 3.,
volls tän dig übe rar be i te te auf la ge, Wien–New York,
Springer, 2009, 112–113. p.

3 Ve rej ná sprá va na Slo vens ku, ed. Vik tor NI��ANS KÝ,
Bra tis la va, Úrad vlá dy Slo vens kej re pub li ky, 2005, 52. p.

4 Da vid MIT CHELL-GEARS: Großb ri tan ni en = Kom -
munalpolitik in Eu ropa, hrsg. Hans-Georg Weh ling,
 Stuttgart–Ber lin–Köln, Ver lag W. Kohl ham mer, 1994,
142–143. p.

5 And rew ARDEN–Chris top her BAKER–Jo nat han MAN NING:
Lo cal Go vern ment Cons ti tu ti o nal and Ad mi nist ra ti ve
Law, London, Sweet & Maxwell, 2008, 17–18. p.

6 Mi cha el CHIS HOLM: Struc tural re form of Bri tish lo cal go -
vern ment. Rhe to ric and Re a lity, Man ches ter, Man ches ter
University Press, 2000, 27–28. p.
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tét ben – el sõ sor ban olyan köz szol gál ta tá sok 
el lá tá sá ért fe le lõ sek, ame lyek biz to sí tá sá ra a
te le pü lé sek ön ma guk ban nem ké pe sek,
azon ban nem in do kolt a vaj da ság ra te le pí te -
ni el lá tá su kat (alsó kö zép szin tû köz szol gál -
ta tá sok).7 A já rá sok ban a vá lasz tott ön kor -
mány za ti tes tü let mel lett ál lam igaz ga tá si
szer vek is mû köd nek. 

Já rá si szin tû ön kor mány za tok nak te kint -
het jük az oly kor ma gyar me gyé nyi orosz ra-
jo no kat ame lyek jel lem zõ en kö zép -
fo kú köz szol gál ta tá so kat nyúj ta nak, s ame-
lyek ben ön ál ló ön kor mány za ti tes tü le tek
mû köd nek.8

Tár su lá sos jel le gû alsó kö zép szin tû egy sé gek.
Más or szá gok ban az alsó kö zép szin ten nem
ala kí tot tak ki ön ál ló ön kor mány za ti szin-
tet, azon ban az ön kor mány za ti fel ada tok
meg fe le lõ ha té kony sá gú el lá tá sa ér de ké ben
kü lön bö zõ, jel lem zõ en kö te le zõ tár su lá so -
kat hoz tak lét re. Ezek közé a sza bályozások
közé so rol ha tó a né met or szá gi Raj na-vi -
dék–Pfalz tar to mány meg ol dá sa, ahol az
alap szol gál ta tá sok el lá tá sa ér de ké ben a ki-
sebb ma gyar já rá sok kal össze mér he tõ kö-
telezõ tár su lá so kat (köz ség szö vet sé ge ket –
Ge me in de ver band) hoz tak lét re az 1970-es
évek tõl.9 Je len leg a köz ség szö vet sé gek egy-
faj ta át me ne tet ké pez nek a tár su lás és az ön-
ál ló ön kor mány za ti szint kö zött, ugyan is
im má ron a köz ség szö vet ség ve ze tõ jét köz-
vet le nül vá laszt ják az együtt mû kö dés ben
részt ve võ te le pü lé sek la ko sai. 

A Raj na-vi dé ki–pfal zi sza bá lyo zás szá-
mára a min tát a II. vi lág há bo rút kö ve tõ en
gyors ütem ben ki épü lõ fran cia sza bá lyo zás
je len tet te, ahol azon ban – a rend kí vül el té rõ
te le pü lés szer ke zet re is fi gye lem mel – nem
egy sé ges, ha nem egy sok szí nû alsó kö zép -
szin tû ön kor mány za ti tár su lá si mo dell ala-
kult ki. Így el té rõ tí pu sú tár su lá si for mát
léte sítettek a vi dé ki, a kis vá ro si as, a kö zép -
vá ro si as egy sé gek nek és a nagy vá ro si agg lo -
me rá ci ók nak.10 Ezek az együtt mû kö dé sek
– fi gyelemmel arra, hogy a hu mán köz szol -
gál ta tá sok te kin te té ben már az alapszol-
gáltatások szer ve zé se is az alsó kö zép szin tû
te rü le ti (a me gyei – dé par te ment) ön kor -
mány za tok fel adat- és ha tás kö ré be tar to zik
– el sõ sor ban az inf ra struk tu rá lis köz szol gál -
ta tá sok szer ve zé sé ben ját sza nak je len tõs sze-
re pet.11 Ezek az együtt mûködések – ha son-
ló an a Raj na-vi dé ki–pfal zi meg ol dás hoz –
rész ben kö te le zõ jel le gû ek, így egy faj ta át-
me ne ti jel le gû alsó kö zép szin tû meg ol dás -
ként te kint he tünk ezek re. 

A tár su lá sos jel le gû alsó kö zép szin tû egy-
sé gek kö ré be so rol ha tó a je len leg (még) ha tá-
lyos ma gyar sza bá lyo zás is, amely az alap fokú
szol gál ta tá si hi á nyos sá gok ke ze lé se és egyes
kö zép fo kú el lá tá sok ha té kony és pol gár kö -
ze libb el lá tá sa ér de ké ben le he tõ vé tet te a te-
le pü lé si ön kor mány za tok nak, hogy ön kén -
tes ala pon kis tér sé gi tár su lá so kat hoz za nak
lét re. A ma gyar sza bá lyo zás ban azon ban az
ön kén tes ön kor mány za ti tár su lá sok mel lett
mind vé gig je len volt az ál lam igaz ga tá si szer-
ve zet rend szer is a vá ro si (kör ze ti) szin ten
mû kö dõ te rü le ti ál lam igaz ga tá si és rend vé -
del mi szer vek ré vén.

7 Mar³usz KULE SZA: Met hods and Tech ni qu es of Ma na ging
De cent ra li za ti on Re forms in the CEE Co unt ri es: The Po lish 
Ex pe ri en ce = Mas te ring De cent ra li za ti on and Pub lic Ad-
mi nist ra ti on Re forms in Cent ral and Eas tern Eu ro pe, ed.
PÉTE RI Gá bor, Bu da pest, Open So ci ety Ins ti tu te, 2002,
9. p. és JÓZSA Zol tán: A len gyel re gi o ná lis re form = Re gi -
o ná lis re for mok Eu ró pá ban, szer k. PÁL NÉ KOVÁCS
Ilona, Bu dapest, BM IDEA–TÖOSZ, 2005, 205. p.

8 Wil li am E. BUT LER: Rus si an Law, 3rd edi tion, Ox ford,
Oxford University Press, 2009, 376. p. és RIXER Ádám:
Az orosz he lyi ön kor mány za tok fõbb jel leg ze tes sé gei =
20 éves a ma gyar ön kor mány za ti rend szer, szer k. FÁ BIÁN
Ad ri án, Pécs, A „Jövõ Köz igaz ga tá sá ért” Ala pít vány,
2011, 298–299. p.

9 All ge me i nes Ver wal tungs recht (hrsg. Hans-Uwe von
ERICH SEN), 10., ne u be ar be i te tet Auf la ge, Ber lin–New
York, Wal ter de Gruyter, 1995, 734–735. p.

10 HOFF MAN Ist ván: Ön kor mány za ti köz szol gál ta tá sok
szer ve zé se és igaz ga tá sa. Az el mé let és a gya kor lat tük ré ben,
Budapest, ELTE Eöt vös Kiadó, 2009, 69–71. p.

11 Je an-Cla u de THO E NING: Mo der ni zing Sub-Na ti o nal
Go vern ment in Fran ce: Ins ti tu ti o nal Cre a ti vity and
Syste mic Sta bi lity. In State and Local Go vernment Re -
forms in Fran ce and Germany. Di vergence and Con ver-
gen ce, ed. Vincent HOFF MANN-MAR TI NOT–Hel mut
WOLL MANN, Wi es ba den, VS Ver lag für So zi al wis sens -
chaften, 2006, 41–42. p.



A tér szer ke ze ti egye net len sé gek ke ze lé se
alsó kö zép szin tû egy sé gek
ki ala kí tá sa nél kül:
a te le pü lé sek össze vo ná sa 
A te le pü lé sek el té rõ nagy sá gá nak prob-

lémáját ez a mo dell úgy kí sérli meg ke zel-
ni, hogy szük ség ese tén a ki sebb te lepülé-
sek bi zo nyos mér té kû össze vo ná sá val olyan
mé re tû egy sé ge ket hoz lét re, amely az adott
ön kor mány za ti rend szer ben alap szin tû ként 
meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá ra ön ma gá -
ban ké pes. A fen ti mo dellt al kal ma zó ál la -
mok ban a te le pü lé si ön kor mány za tok szá-
má nak csök ken té sé vel fel szá mol ták „az egy
te le pü lés – egy ön kor mány zat” el vét. Ebbe
a kör be so rol ha tók a skan di náv ál la mok ön-
kor mány za ti rend sze rei, ahol a te le pü lé si ön-
kor mány za tok alap szol gál ta tá sa it vi szony -
lag szé les kör ben ha tározta meg a tör vény-
ho zás.12 Ezzel egy ide jû leg arra tö re ked tek,
hogy olyan mé re tû te le pü lé si ön kor mány -
za ti egy sé ge ket ala kít sa nak ki, ame lyek
e szé les kör ben meg ha tá ro zott fel ada tok
mind egyi két ké pe sek meg fe le lõ en el lát ni.
Erre fi gye lem mel a skan di náv ál la mok ban a
te le pü lé si ön kor mány za tok szá má nak ra di ká-
lis csök ken té sé re került sor az 1960-as évek -
tõl kez dõ dõ en nap ja in kig. Svéd or szág ban
– több lép csõben – az 1944-es közel 2000 te-
le pü lé si ön kor mány za tot mára 290 he lyi
egy ség be von ták össze,13 Nor vé gi á ban mára
már csak 430, a leg ke vés bé ra di ká lis össze vo -
nást el vég zõ Finn or szág ban pe dig 446 te-
lepülési szin tû ön kor mány zat mû kö dik.14

A te le pü lé sek szá má nak leg na gyobb mér té -
kû csök ken té sé re Dá ni á ban ke rült sor, ahol
a 2007-es ön kor mány za ti re form so rán a te-
le pü lé si ön kor mány za tok – már több íz ben
csökkentett – 271-es számát 98-ra re dukál-
ták.15

Ha son ló meg ol dást al kal maz tak Szer bi á -
ban is, ahol egy egy szin tû ön kor mány za ti
rend szert ala kí tot tak ki, mi vel a ke rü le tek
(ok ru zi) csak ál lam igaz ga tá si egy sé gek, ame-
lyek nem ren del kez nek vá lasz tott ön kor -
mány za ti tes tü let tel. A köz ség össze vo ná -
sok ré vén ki ala kí tott 122 köz ség (opš ti ne) és
23 vá ros (gra do vi) már kel lõ erõ vel ren delke-
zik ah hoz, hogy el lássák mind az alap-, mind 
a kö zép fo kú szol gál ta tá si fel ada to kat.16

A fen ti kö zép szin te ken túl em lí tést kell
ten nünk ar ról a le he tõ ség rõl is, ami kor a
1059/2003/EK ren de let ben meg ha tá ro zott
NUTS-rend szer alsó kö zép szint nek meg fe -
lelõ LAU 1 (korábban NUTS 4) szint jén
hoz tak lét re tisz tán sta tisz ti kai (szám ba vé te li) 
cé lo kat szol gá ló egy sé ge ket. Mi vel ezek nem
te kint he tõk köz igaz ga tá si jel le gû egy ség nek, 
ezért – fi gye lem mel e cikk ter je del mi kor lá -
ta i ra – rész le tes be mu ta tá su kat mel lõ zöm.

A kü lön bö zõ euró pai or szá gok el té rõ
szer ve ze ti jogi esz kö zök kel kí ván tak vá-
laszolni a tér szer ke ze ti ki hí vá sok ra, s ily
mó don el té rõ en vi szo nyul tak az alsó kö zép -
szin tû egy sé gek kér dé sé hez is. A fõbb euró-
pai mo del lek – s eh hez kap cso ló dó an bi-
zonyos or szá gok – sza bá lyo zá si ke re te i nek
rö vid fel vil lan tá sát kö ve tõ en a kö vet ke zõk -
ben az alsó kö zép szint ma gyar or szá gi szabá-
lyozásának és az ah hoz kap csolódó, a köz-
igaz ga tás-tu do mány ban ki ala kult el mé le ti
meg kö ze lí té sek nek rö vid át te kin té sé vel kí-
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12 Így pél dá ul Svéd or szág ban va la mennyi sze mé lyes jel le -
gû szo ciá lis szol gál ta tás – ide ért ve a bent la ká sos szo ciá -
lis szol gál ta tá so kat is – nyúj tá sá ért a te le pü lé si ön kor -
mány za tok a fe le lõ sek. A me gyei ön kor mány za tok így
szo ciá lis fel adat- és ha tás kö rök kel egy ál ta lán nem ren-
del kez nek. Lásd a svéd or szá gi szo ciá lis szol gál ta tá sok ról 
szóló 2001. évi 453. törvényt (SFS 2001:453).

13 Az össze vo nás elsõ két sza ka szá nak te kin te té ben lásd Stig
STRÖN HOLM: An Int ro duc ti on to Swe dish Law, De ven-
ter–Bos ton–Ant wer pen–Frank furt, Klu wer, 1981, 91. p.

14 A finn ön kor mány za ti össze vo nás te kin te té ben lásd
BOR DÁS Má ria: Finn or szág köz igaz ga tá sa = Köz igaz ga -
tás az Euró pai Unió tag ál la ma i ban. Össze ha son lí tó köz-
igaz ga tás, szer k. LÕRINCZ La jos, Bu dapest, Unió Ki adó,
2006, 125. p., va lamint Ja akko OUTI LA: The Fin nish Le -
gal Sys tem, Hel sin ki, Fin nish La wy ers Pub lis hing Com-
pany, 1985, 73. p.

15 Jens BLOM-HAN SEN–Anne HEE A GER: Den mark: Bet-
we en Lo cal De moc ra cy and Imp le men ting Agen cy of the
Wel fa re Sta te = The Ox ford Hand book of Lo cal and Re -
gional De moc ra cy in Eu ro pe, ed. John LOUGH LIN–
Frank HEND RIKS–An ders LIDST RÖM, Ox ford, Ox ford
University Press, 2011, 224–225. p.

16 Tony LEVI TAS: The Ef fects of the Sus pension of Serbia’s
Law on Lo cal Go vernment Fi nance on the Re venue and
Ex pen di tu re Be ha vi or of Lo cal Go vern ments: 2007–2009,
IDG Working Pa per, 5/2010, 10. p.



vá nom fel vá zol ni a já rás hely ze té vel kap cso -
la tos fõbb kér dé se ket.

A já rás, mint alsó kö zépszintû
köz igaz ga tá si egy ség a ma gyar

köz igaz ga tá si jog ban
és köz igaz ga tás-tu do mány ban17

A ma gyar jog ban a te lepülések és a terü leti
igaz ga tás szer vei kö zöt ti, alsó kö zép szin tû
egységek több mint 700 éves múlt ra te kint-
hetnek vissza, azon ban he lyük és sze repük
szám ta lan szor vál to zott a ma gyar tör té ne lem 
fo lya mán. Szin tén szá mos el kép ze lés fo gal -
ma zó dott meg sze re pük kel, annak le het sé ges
át ala kí tá sa i val össze füg gés ben a kü lön bö zõ,
köz igaz ga tás sal fog lal ko zó tu do má nyok ban.
A kö vet ke zõk ben eze ket te kin tem át váz la -
to san.

A ren di ál lam já rá sa
Az ál lam ala pí tás so rán Szent Ist ván ki rály 

az ál lam i köz igaz ga tást csak a kö zép szin tig,
a ki rá lyi vár me gyé kig épí tet te ki. A vár me -
gyé nél ki sebb tér sé gek igaz ga tá sa el sõ sor ban 
bir tok igaz ga tás ke re te i ben zaj lott.18

A ki rá lyi bir tok ál lo mány csök ke né sé vel
együtt nem volt tart ható az ural kodói köz -
vet len föld bir to kon ala pu ló ki rá lyi vár me -
gyei köz igaz ga tás. A 11–12. szá zad pat ri mo -
ni á lis mo nar chi á ját, a „ma gán jo gi ural mat” a
13. szá zad tól kez dõ dõ en fel vál tot ta a ki rá -
lyi fel ség jo go kon ala pu ló igaz ga tás.19 Az
1267-es esz ter go mi ser vi en si köz gyû lés ha tá -
ro za tai kö zött sze re pelt, hogy me gyén ként
négy ser vi en si bí rát (szol ga bí rát) kell vá lasz -
ta ni, akik a kü lön bö zõ vi tás ügyek ben jár-
nak el. A ki épülõ ren di ál lam egyik elsõ or -
szággyûlése, az 1290. évi ren di gyû lés is meg -

erõ sí tet te eze ket a ha tá ro za to kat, ami kor is
az 1290: 5. tc. szin tén ar ról ren delkezett,
hogy min den me gyé ben – te kin tet nél kül
annak nagy sá gá ra – négy szol ga bí rát kell vá-
lasz ta ni. Így kez det ben ezzel a já rá sok szá-
ma me gyén ként min den eset ben azo nos
volt. A ki rá lyi vár me gyék he lyé be lépõ ne-
me si vár me gye au to nó mi á já nak ke re tei a
14–15. szá zad ra ala kul tak ki. A vár me gyét a
könnyebb igaz ga tás ér de ké ben az 1290. évi
5. tc.-ben meg ha tá ro zott négy nél gyak ran
több já rás ra (pro ces sus) osz tották. A vár me-
gye túl nagy ah hoz, hogy a fõispán és az al is-
pán egy maga lás sa el az összes me gyei fel ada-
tot. A ki ala ku ló te rü le ti egy ség meg je lö lé se
jól tük röz te annak mé re te it: a já rá sok egy
meg ha tá ro zott köz pont tól egy na pi já ró föld -
re (15-20 km) levõ te rületeket fog tak össze.
A já rás élén a szol ga bí ró (jud li um) állt, aki nek
vá lasz tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat el sõ -
ként az 1435: 2. tc. sza bá lyoz ta rész le te sen.20

A 17–18. szá zad ban a nö vek võ igaz ga tá si fel-
ada tok el lá tá sá ra az ad dig egy sé ges já rá so kat
ke rü le tek re (cir cu lus) osz tot ták. Ek kor tól a
já rás élén álló szol ga bí ró ma gyar meg je lö lé se 
a fõ szol ga bí ró lett, a ke rület élén az al szol ga -
bí ró (vi ce jud li um) állt. A szol ga bí ró el lát ta a
vár me gye ál tal rá ru há zott fel ada to kat, ami
fel ölel te a köz igaz ga tás és az igaz ság szol gál -
tatás jó ré szét. A 18–19. szá zadra a fe udális
ma gyar köz igaz ga tás leg fon to sabb sze rep lõ -
jé vé vált a fõ szol ga bí ró.21 A fõ szol ga bí ró
vált a vár me gye „min de ne sé vé”, aki a leg-
több vár me gyei fel adat- és ha tás kört gya ko -
rol ta, s köz ve tí tet te azt a te le pü lé sek felé.22

Az elõ zõekben is je leztem, hogy a fe udá-
lis kor szak ban a já rás a ne me si vár me gye (ön-
kor mány zat) de kon cent rá tu ma volt. Azaz, a
já rá si rend szer be nem ta go zód tak be a vár-
me gyé tõl füg get le nül ön kor mány za ti sá got
– tör vény ha tó sá got – gya kor ló sza bad ki rá -
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17 A szak lap je len tet te ter je del mi kor lá tok ra fi gye lem mel
az át te kin tés váz la tos jel le gû. A já rás tör té ne té vel kap-
cso lat ban lásd rész le te sen: HOFF MAN: i. m., 85–181. p.

18 A bir tok igaz ga tás is alap ve tõ en ál lam i volt, Szent Ist ván
az or szág föld je i nek kb. het ven szá za lé ká val ren del ke-
zett.

19 Ma gyar al kot mány tör té net, szer k. MEZEY Bar na,  Bu da-
pest, Osiris Kiadó, 1996, 49. p.

20 TIMON Ákos: Ma gyar al kot mány- és jog tör té net, Bu da-
pest, Hor nyánysz ky Vik tor Könyv ki a dó hi va ta la, 1910,
696. p.

21 Ezt Eöt vös Jó zsef is ki emeli A falu jegyzõje címû re gé-
nyében, lásd EÖT VÖS Jó zsef: A falu jegyzõje, Szek szárd,
Babits Kiadó, 1996, 769. p.

22 MEZEY: i. m., 130. p.



lyi vá ro sok, va la mint az ön kor mány za ti ság -
gal ren del ke zõ egyéb ki rá lyi vá ro sok (e kör-
ben a bá nya vá ro sok).23

A pol gá ri ál lam já rá sa
For ra da lom és sza bad ság harc. Az 1848-as

for ra da lom nak nem ju tott ide je az or szág
kö zép szin tû igaz ga tá sá nak meg re for má lá sá -
ra. Az 1848-as áp rilisi tör vények a tör vény-
ha tó sá gok kö zül csak a vá ro sok igaz ga tá sát
ala kí tot ták át rész le te sen és tel jes mér ték -
ben. A vár me gyei és köz sé gi tör vény cikk
ide ig le nes jel le gû volt. Nem szá mol ták fel a
vár me gyé ken és sza bad ki rá lyi vá ro so kon
kí vü li egyéb tör vény ha tó sá go kat sem. A já-
rá si igaz ga tást nem érin tet ték az áp ri li si tör-
vé nyek. A pol gá ri for ra da lom Magyaror-
szágának nem ma radt ide je a he lyi-te rü le ti
köz igaz ga tás re form já ra, azt el sö pör te a sza-
bad ság harc, majd annak bu ká sa.

Neo ab szo lu tiz mus. Az 1848–49-es forrada-
lom és sza bad ság harc le ve ré sét kö ve tõ en
Ma gyar or szá gon egy pol gá ri jel le gû ka to nai
dik ta tú ra, a neo ab szo lu tiz mus rend szer e
jött lét re. A neo ab szo lu tiz mus ál lam a ál la -
mosította a vár megyét, és 1785 után má sod-
szor tett arra kí sérletet, hogy a vár megyei
he lyett re gi o ná lis ala pú köz igaz ga tást ve zes -
sen be Ma gyar or szá gon. A ne o ab szo lu tis -
ta ál lam szer ve zés je len tõs vív má nya, hogy
szem ben a fe u dá lis já rás sal, amely nek nem
volt ál lan dó szék he lye, a Habs burg-ad mi -
niszt rá ció a já rá sok köz pon ti te le pü lé se it já-
rás szék hellyé tet te, és min den já rá si szin-
tû ál lam i szer vet oda te le pí tett.24 A já rások
élén a csá szá ri és ki rá lyi fõ szol ga bí ró állt,
akit az ál lam ne ve zett ki. A bü rok ra ti kus
neo abszolutista köz igaz ga tás ban a ci vil, me-
gyei és já rá si köz igaz ga tás el sõ sor ban az adó-
ügyi, igaz ság ügyi és bel ügyi igaz ga tás ellá-
tásáért volt fe lelõs. A köz igaz ga tás szerve-
zése so rán a min ta a na pó le o ni rend szer
volt, az ön kor mány za ti sá got fel szá mol ták.

A köz igazgatásban szi go rú köz pon to sí tást
ve zet tek be, hi e rar chi kus alá-fö lé ren delt sé gi
vi szo nyok kal, kö te le zõ uta sí tá si rend szer -
rel, fe le lõs vég re haj tás sal.

A du a liz mus idõ sza ka: a pol gá ri li be rá lis
 állam. A ki egye zést kö ve tõ en elõ ször 1870–
71- ben sza bá lyoz ták át fo gó jel leg gel a vár-
megyei, já rá si és köz sé gi köz igaz ga tást.
A kiegye zés idõ sza ká ban el fo ga dott 1870:
XLII. tc.-t, s a köz ségekrõl szóló 1871:
XVIII. tc.-t a Sza pá ry Gyu la ak ko ri bel ügy -
mi nisz ter (ké sõbb mi nisz ter el nök) ne vé vel
fém jel zett 1886-os köz igaz ga tá si re form he-
lyez te ha tá lyon kí vül. Az 1886-os tör vény al -
ko tás25 1950-ig meg ha tá roz ta a kö zép szin -
tû köz igaz ga tás ke re te it. Az 1886: XXI. tc.
2. §-a sze rint a tör vény ha tó ság ön kor mány -
za ti fel ada tai mel lett el lát ja az ál lam i köz-
igaz ga tás köz ve tí té sét és egyéb or szá gos,
köz ér de kû ügyek kel fog lal koz hat.26 Az
1886: XXI. tc. sze rint a vár megye já rásokra
ta go ló dik, a na gyobb já rá sok pe dig ke rü le -
tek re. A já rá sok ban, ke rü le tek ben ön ál ló ön-
kor mány zat nincs, azok igaz ga tá si egy sé gek.
A já rás élén a vár me gye tör vény ha tó sá gi bi-
zott sá ga ál tal vá lasz tott fõ szol ga bí ró, a ke rü let
élén a szol gabíró áll, akik a vármegye kültiszt-
vi se lõi.27 A já rásnak nem vol tak ré szei, ha -
nem az zal meg egye zõ jog ál lást él vez tek a
köz ség nek mi nõ sü lõ ren de zett ta ná csú vá-
rosok. A ren de zett ta ná csú vá ro sok élén a
vár me gyei tör vény ha tó sá gi bi zott ság ál tal
vá lasz tott pol gár mes ter állt. Az egyes vár-
me gyé ken be lül a já rá sok te rü le ti be osz tá sa,
szék he lyük meg ál la pí tá sa a vár me gye ha-
táskörébe tar to zott, azt sza bály ren de let tel
(azaz he lyi ren de let tel) ál la pí tot ta meg. Az
or szág leg je len tõ sebb vá ro sai tör vény ha tó -
sági jogú vá rosi ran got kap tak, s a vár me-
gyék kel azo nos jog ál lást él vez tek. A tör-
vény ha tó sá gi jogú vá ro sok élé re – ha son ló -
an a vár megyékhez – a kormány ne vezett ki
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23 TIMON: i. m., 702. p.
24 A já rás szék he lyen volt a csá szá ri és ki rá lyi fõ szol ga bí ró

hi va ta la, a já rás bí ró ság, a já rá si adó hi va tal, s a já rá si zsan-
dár ság köz pont ja. MEZEY: i. m., 330. p.

25 1886: XXI. tc. a törvényhatóságokról és 1886: XXII. tc.
a köz sé gek rõl.

26 1886: XXI. tc. 2. §.
27 1886: XXI. tc. 67. §: kül tisztviselõk, azaz a vár megye
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fõispánt. Az 1886. évi XXII. tör vénycik-
kely alap ján a köz ségek – így a fel adataikat
ön állóan el lát ni nem ké pes kis köz sé gek, a
köz sé gi fel ada tok ön ál ló el lá tá sá ra ké pes
nagy köz sé gek, va la mint a já rá sok kal azo nos 
jog ál lá sú ren de zett ta ná csú vá ro sok – nem
ren del kez tek tel jes körû ön kor mány za ti ság -
gal, azok to vábbra is a vár megyei tör vény-
ha tó ság ré szét ké pez ték.28 Ezzel összhang-
ban a já rá si jog ál lá sú ren de zett ta ná csú vá ro -
sok elsõ em berét nem a vá rosi pol gárok,
ha nem a vár me gyei tör vény ha tó sá gi bi zott -
ság vá lasz tot ta, mi vel a ren de zett ta ná csú
(me gyei) vá ro sok pol gár mes te re fõ szol ga bí -
rói jog állást él vezett, s így a vár megye kül -
tisztviselõje volt õ is. A rend szerben – a já -
rásoktól éle sen el vá lasz tott ren de zett ta ná -
csú és tör vény ha tó sá gi jogú vá ro sok ré vén –
igaz ga tá si lag éle sen el kü lö nült a vá ros és von-
zás kör ze te.29

A ma gyar pol gá ri ál lam ban a hu mán köz-
szol gál ta tá so kat ren dé sze ti ol dal ról köze-
lítették meg, a köz egész ség ügyi, szo ciá lis,
gyám ügyi és tûz ren dé sze ti igaz ga tást az egy-
sé ges, bel ügyi, ren dé sze ti jel le gû köz igaz ga-
tás al ága za ta ként ér tel mez te a ko ra be li köz-
igaz ga tá si jog tu do mány.30 Akár csak a fe udá-
lis ál lamban, az 1870-es és 1886-os re form
után is a fõ szol ga bí ró ma radt a vár me gye
„min de ne se”.31

A fõ szol ga bí ró ra az egyéb jog sza bá lyok
szá mos fel ada tot te le pí tet tek, a köz igaz ga tás
szin te min den ága za tá ban, ame lyek alap ján
meg ál la pít ha tó, hogy a pol gá ri kor szak ma-
gyar köz igaz ga tá sá nak alap ve tõ he lyi egy-
sége nem a te lepülés, ha nem a vár megye de -

kon cent rált szer vé nek mi nõ sü lõ és a fõ szol -
ga bí ró ál tal irá nyí tott já rás volt. A te le pü lé -
sek és a te le pü lé si jegy zõk ha tó sá gi fel ada-
tai az egy sze rûbb ügyek re kor lá to zód tak,
ame lyek nem igé nyel tek sem mi lyen spe-
ciális szak is me re tet. A kor szak ren dé sze ti
ál lam fel fo gá sá nak meg fe le lõ en a fõszolga-
bíró rend õri ha tás kö rei ke rül tek elõ tér be.

A Hort hy-kor szak ál lam a. Az 1918–19-es
for ra dal mak le ve ré sét kö ve tõ en ki épü lõ ma-
gyar ál lam a jog foly to nos ság igé nyé vel lé pett
fel, így a he lyi-te rü le ti köz igaz ga tás szer ve -
ze tét meg ha tá ro zó jog sza bá lyok ban alap ve -
tõ vál to zá so kat nem haj tot tak vég re. Azon-
ban ki emel het jük, hogy a lát szó lag vál to zat -
lan ke re tek és sza bá lyok kö zött több irá nyú
moz gás ra ke rült sor, ame lyek je len tõs rész-
ben a 20. szá zad elsõ fe lé nek ki hí vá sa i ra vol-
tak hi va tot tak vá la szol ni. E kör ben el sõ sor -
ban a köz szol gál ta tá sok kö ré nek fo ko za tos
 bõvülését kell ki emelnünk. A kor szak kié -
pülõ jó lé ti ál la ma i nak, va la mint a gaz da sá gi
vi lág vál ság ne ga tív ha tá sa i nak a ke ze lé sé -
re el sõ sor ban a hu mán köz szol gál ta tá sok te-
rén nö ve ked tek je len tõ sen az ál lam i fel ada -
tok. A köz szol gál ta tá sok bõ vü lé se mel lett
a Hort hy-kor szak ál la má ban erõ sö dött az
államhatalom ren dé sze ti jel le ge. A tár sa dal -
mi béke fenn tar tá sa ér de ké ben a köz igaz ga -
tás kény szer esz kö zei, rend õr ha tó sá gi jogosít-
ványai je len tõ sen meg nõt tek. A fõ szol ga bí ró
po zí ci ó ja is sta bi lab bá vált a vizs gált idõ-
szak ra: a fõ szol ga bí rót a vár me gye tör vény -
ha tó sá gi bi zott sá ga élet fogy tig lan (azaz ha tá -
ro zat lan idõ re) vá lasz tot ta.32

A ha gyo má nyos fõ szol ga bí rói mo dell
kritikái az 1930-as években
A Ma gya ry-is ko la új já rá si fel fo gá sa. A ha -

gyo má nyos, ren dé sze ti szem lé le tû fõ szol ga -
bí rói mo del lel szem ben el sõ sor ban Ma gya ry
Zol tán és ta nít vá nyai fo gal maz ták meg fenn-
tar tá sa i kat. A fenn ál ló hely zet nek az akko-
ri köz igaz ga tás-tu do mány mo dern (el sõ sor -
ban az an gol szász, s kü lö nö sen az ame ri kai
te rü le te ken ki ala kult, s je len tõs be fo lyás ra
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Ki rá lyi Ma gyar Egye te mi Nyom da, 1932, 511. p.
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31 MAGYA RY Zol tán: Ma gyar köz igaz ga tás. A köz igaz ga-
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temi Nyom da, 1942, 282. p. és WAL LON De zsõ:
Magyar ál lam i szám vi tel ké zi köny ve, Bu da pest, Athe-
naeum, 1916, 87. p. 32 TOM CSÁ NYI: i. m., 511. p. 



szert tett sci en ti fic ma na ge ment) esz kö ze i -
vel tör té nõ elem zé sét kö ve tõ en fo gal maz ták 
meg ja vas la ta i kat. Ma gya ry és köre, a Ma-
gyar Köz igaz ga tás tu do má nyi In té zet mun-
ka tár sai épít kez tek a fa lu ku ta tók moz gal má -
nak ered mé nye i re, s ma guk is ki emel ke dõ
sze re pet szán tak a köz igaz ga tást meg ha tá ro -
zó tár sa dal mi – gaz da sá gi – kör nye ze ti fel té -
te lek és kö rül mé nyek pon tos fel mé ré sé nek.
Mun ká juk so rán je len tõs mennyi sé gû em-
pirikus te vé keny sé get foly tat tak, Ma gya ry
Zol tán a mód szer rel kap cso lat ban maga is
ki eme li, hogy „a köz igaz ga tás ról nem is
 lehet más ként ál ta lá nos vé le ményt nyil vá ní -
ta ni, mint in duk tí ve”.33 Az em pi ri kus vizs-
gá la tok ra – ame lye ket el sõ sor ban a ta tai
„min ta já rás ban” vé gez tek – is fi gye lem mel
a Ma gya ry-is ko la a já rást te kin tet te a ma-
gyar köz igaz ga tás alap egy sé gé nek. A já rás -
sal, s a köz sé gi ön kor mány za ti ság gal szem-
ben azon ban szá mos ki fo gást fo gal maz tak
meg. Ma gya ry és Kiss elem zé sü ket kö ve tõ en 
egy egy sé ges, in teg rált mo dellt vá zol tak fel,
amely ben ér vé nye sül a szak igaz ga tá s és az
ön kor mány za ti ság egy sé ge. A két vi lág há -
bo rú kö zöt ti idõ szak ban ál lás pont juk sze-
rint mind in kább for má lis sá, ren dé sze tib bé
váló, s ki zá ró lag a jog sze rû sé get szem elõtt
tar tó köz igaz ga tás sal szem ben egy erõs ön-
kor mány za ti ság gal bíró rend szert kép zel tek 
el. Ál lás pont juk sze rint az erõs ön kor mány -
za ti ság biz to sít hat ja azt, hogy a köz igaz ga tás 
ne ré teg ér de kek kép vi se lõ je ként, ha nem a
tár sa da lom ré te gei fe lett ál ló an va la mennyi
ér de ket in teg rál tan meg je le nít se. Ma gya ry
és Kiss a hely ha tó ság és ön kor mány zat hi va -
tását ab ban lát ta, hogy az el sõsorban az ál -
lam igaz ga tás fe le lõs sé ge kö ré be tar to zó, ága-
za ti ta golt sá gú szak igaz ga tás sal szem ben az
em be re ket szak sze rû en kép vi sel je. A kon-
cep ció ki ala kí tá sa so rán azon ban a te rü le ti
ön kor mány za ti ság mel lett – rész ben a ma-
gyar te rü le ti köz igaz ga tás ak ko ri je len tõs

disz funk ci ói miatt – a tes tü le ti (kor po ra ti -
vis ta) ön kor mány za ti mo dell re is épít kez ni
kívántak.

A vá ros me gyei kon cep ció. A Magyary -
iskola az an gol szász köz igaz ga tá si tu do -
mány ál tal be fo lyá solt kis tér sé gi modell-
jének ki ala kí tá sá val pár hu za mo san a népi
írók és a fa lu ku ta tás ered mé nye i bõl ki-
indulva vizs gál ta a ma gyar köz igaz ga tás re-
form já nak le he tõ sé ge it a jo gász vég zett sé -
gû, azon ban szo ci o ló gus ként is ki emel ke -
dõ je len tõ sé gû mun kás sá got vég zõ Er dei
Fe renc, aki vizs gá la tai ered mé nye ként a vá-
ros me gyei mo dellt vázolta fel. Er dei a ta nyás
me zõ vá ro sok igaz ga tá si egy sé gé nek elem zé -
sé vel, va la mint az ur ba ni zált kör nye zet fej-
lõ dé si le he tõ sé ge i nek vizs gá la tá val arra a
következtetésre ju tott, hogy a ma gyar köz -
igaz ga tás fej lõ dést hát rál ta tó leg fon to sabb
rák fe né je a vá ros és von zás kör ze té nek igaz-
ga tá si el vá lasz tá sa, a tör vény ha tó sá gok, a já-
rá sok és a me gyei vá ro sok el kü lö nült sé ge.
Meg fo gal maz za, hogy a kér dés úgy old ha tó
meg, ha a ha gyo má nyos tör vény ha tó sá gi
szer ve ze tet fel szá mol va új köz igaz ga tá si
rend szert ala kí ta ná nak ki, amely ben a vá ro -
sok, vá ro sok ká fej leszt he tõ – Er dei sze rint
nyolc van34 – te le pü lés köré szer vez nék eze-
ket az ön kor mány za ti ság gal is ren del ke zõ
egy sé ge ket. Ezek a vá ro si köz pon tú köz-
igaz ga tá si egy sé gek len né nek Ma gyar or szág
te rü le ti be osz tá sá nak alap jai.

A „népi de mok rá cia” ál lam a
(1945–1949/50)
A II. vi lág há bo rú ban el szen ve dett ve re ség 

maga alá te mette a ma gyar pol gári köz igaz-
gatást is. 1945 után né hány vál tozással to -
vább ra is ha tály ban ma rad tak a pol gá ri kor-
szak jog sza bá lyai. A dol go zat vizs gá ló dá si
kö rét érin tõ leg je len tõ sebb vál to zás az volt,
hogy a já rás elsõ em berét 1945 után nem fõ -
szol ga bí ró nak, ha nem já rá si fõ jegy zõ nek
ne vez ték. Szin tén je len tõs mó do su lás volt
az or szág ren dé sze ti igaz ga tá sá ban a csend-
õr ség fel szá mo lá sa 1945-ben, és a pol gá ri
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33 MAGYA RY Zol tán–KISS Ist ván: A köz igazgatás és az em -
be rek. Tény meg ál la pí tó ta nul mány a ta tai já rás köz igaz ga -
tá sá ról, Bu da pest, Ma gyar Köz igaz ga tás tu do má nyi In té -
zet, 1939, 11. p. 34 ERDEI: i. m., 233. p.



kor szak rend õr sé ge (vá ro sok ban) és csend-
õr sé ge (já rá sok ban) he lyett az egy sé ges ál-
lamrendõrség meg te rem té se. A köz igaz ga tás
át ala kí tá sá ra több át fo gó re form ter ve zet
szü le tett. Ezek kö zül a leg je len tõ sebb az
Erdei- féle vá ros me gyei kon cep ci ón ala pu ló
Er dei–Bi bó-fé le ter ve zet volt. A kom mu nis ta
dik ta tú ra ki épü lé sé ig nem volt lé nye ges vál-
to zás sem az or szág te rü le ti be osz tá sá ban,
sem a köz igaz ga tá si jog sza bá lyok ban, s Bu-
da pest ki vé te lé vel nem ke rült sor hely ha tó -
sá gi vá lasz tá sok ra sem.

A kom mu nis ta dik ta tú ra idõ sza ka
(1949/50–1989/90)
– já rá si ta nács, já rá si hi va tal
és vá ros kör nyé ki ség
Já rá si ta nács. Az 1949-es sztá li ni tí pu sú al-

kot mány el fo ga dá sát kö ve tõ en ke rült sor a
he lyi-te rü le ti köz igaz ga tás át fo gó re form já -
ra. Az 1949: XX. tv. szerint az ál lam ha ta lom 
he lyi szer vei a me gyei ta nács, a já rási ta nács, a 
vá ro si ta nács, a köz sé gi ta nács, a vá ro si ke rü -
leti ta nács. Az I. Tt. fõ szabály sze rint a vá ro-
sokat is a já rási ta nács alá ren delte, azon ban
fel ha tal ma zást adott a Mi nisz ter ta nács nak
arra, hogy egyes vá rosokat ki vegyen a me -
gyei vagy já rá si ta nács mû kö dé si köre alól.
A fel ha tal ma zás alap ján ki adott 196/1950.
(VII. 25.) MT. sz. rendelet a 18 me gyeszék-
hely vá rost és 6 na gyobb vá rost já rási jo gok-
kal ru ház ta fel.35 A ta ná csok egy más sal
alá-fö lé ren delt sé gi vi szony ban áll tak. A Tt.
leg je len tõ sebb újí tá sa volt, hogy az ad dig a
vár me gye igaz ga tá si egy sé ge ként mû kö dõ
já rás ban nép kép vi se le ti ala pon szer ve zett ál-
lam i szer vet, já rá si ta ná csot ho zott létre.

A Nagy Imre elsõ mi nisz ter el nök sé ge alatt
el fo ga dott, a ta ná csok ról szóló 1954: X. tv.
(to váb bi ak ban: II. Tt.) meg al ko tá sa nem ho-
zott je len tõs vál to zást a rend szer ben, csak
bi zo nyos kor rek ci ók ra ke rült sor. Ezek kö-

zül az egyik legjelentõsebb az volt, hogy
az új tör vény a vá ro so kat ki emel te a já rá sok
– na gyobb és je len tõ sebb vá ro sok ese tén a me-
gyék – il le té kes sé gi kö ré bõl, s azo kat a já rá si,
illetve me gyei jogú vá ros ka te gó ri á i ba so rol ta
be, ezzel vissza tért a ma gyar köz igazgatás ha -
gyo má nyos meg kö ze lí té sé hez, amely a vá-
ro so kat a já rá sok tól el kü lö nült egy ség ként
ke zel te.

Já rá si hi va tal és a mel let te meg je le nõ vá-
roskörnyékiség. A ta ná csok ról szóló 1971.
évi I. tör vény, a har ma dik ta nács tör vény
(III. Tt.) a já rá sok ban fel szá mol ta a képvise-
leti szer vet, a já rási ta nácsot, azon ban a já rás
mint te rü le ti egy ség fenn ma radt. A pol gá ri
kor szak hoz ha son ló an a já rás a megye igazga-
tá si kör ze te lett. A já rá si ta nács he lyé be a já rá si 
hi va tal lé pett. A já rá si hi va tal a me gyei ta nács 
VB egy sé ges, ön ál ló ha tás kö rû szak igaz ga tá si
szer vé nek mi nõ sült. A já rá si hi va tal jog ál lá sa
és a me gyei ta nács VB szak igaz ga tá si szer ve i -
hez való vi szo nya spe ci á lis volt. A já rá si hi va -
tal maga is a me gyei ta nács VB ön álló ha tás-
kör rel ren del ke zõ szak igaz ga tá si szer ve volt,
de a me gyeszékhelyen levõ más me gyei ta ná-
csi szak igaz ga tá si szer vek a já rá si hi va tal szak-
igaz ga tá si szer vei te kin te té ben irá nyí tá si jo-
go kat gya ko rol tak. Ez az irá nyí tás hi e rar chi -
án kí vü li nek te kint he tõ, hi szen az irá nyí tá si
vi szony ban levõ két szerv azo nos hi e rar chi -
kus po zí ci ó ban volt.36

A har ma dik ta nács tör vény má sik je len -
tõs, a já rá si rend szert érin tõ újí tá sát a vá ros -
kör nyé ki ség té te les jogi in téz mé nye sí té se je-
len tet te. Míg a ko ráb bi ta nács tör vé nyek
alapján az egyes települési (a II. Tt. óta he lyi)
ta ná csok el lá tá si kö te le zett sé ge alap ve tõ en a
sa ját köz igaz ga tá si te rü let re ter jedt ki, ad dig
a III. Tt. 66. § (2) be kezdése le hetõvé tet te,
hogy egyes köz sé gek ese té ben a já rá si hiva-
talok fel adat- és ha tásköreit ne a me gye de -
kon cent rá tu má vá váló – azaz ön ál ló nép-
kép vi se le ti szerv vel (ta náccsal) nem ren del -
ke zõ – já rá si hi va tal, ha nem a vá ro si ta nács
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36 Ál lam igaz ga tá si jog. Ál ta lá nos rész, szer k. BERÉ NYI
Sán dor, Bu da pest, BM Ta nul má nyi és Pro pa gan da
Cso port fõ nök ség, 1975, 46–47. p.

35 196/1950. (VII. 21.) MT. sz. r. 1. § (3) bek. „A me gyék
szék he lyei, to váb bá Baja, Nagy ka ni zsa, Sop ron és Sze-
ged vá ro sok, vala mint át me ne ti leg Kar cag és Kis új szál lás 
vá ro sok köz vet le nül a me gyei ta nács hoz tartoz nak.
Ezek nek a vá ro sok nak ta ná csai a já rá si ta ná csok kal es-
nek egy tekintet alá (T. 3. §).”



vég re haj tó bi zott sá gá nak (VB) tit ká ra és a
VB szak igaz ga tá si szer vei gya ko rol ják (vá-
ros kör nyé ki köz ség).37 A fen ti mó do sí tás ré-
vén egyes, kü lön ren del ke zés ben ki je lölt vá-
ro si ta ná csok és szak igaz ga tá si szer vei a sa -
ját  köz igaz ga tá si te rü le tü kön túl nyú ló an, más
te le pü lé sek te kin te té ben is köz szol gál ta tá si
és ha tó sá gi jog kö rö ket gya ko rol tak. A vá-
roskörnyék ki ala kí tá sát le he tõ vé tevõ sza-
bályozás meg je le né sé tõl 1983-ig (a já rá sok
meg szün te té sé ig) fo lya ma to san bõ vült a vá-
ros kör nyé ki köz sé gek köre.

A vá ros kör nyé ki sza bá lyo zás alap já ul szol-
gá ló el mé le ti mo del lek kö zül ki kell emel ni
Ma da rász Ti bor Vá ros igaz ga tás és ur ba ni zá ció
címû mo no grá fi á ját, va la mint – Ma da rász
ku ta tá sa i ra is épít ve – az ur ba ni zá ció köz igaz -
ga tás- és köz szol gál ta tás-szer ve zé si ha tá sa i -
nak vizs gá la tá val össze füg gés ben Be ré nyi
Sán dor ve ze té sé vel szé les körû ha zai38 és
nem zet kö zi össze ha son lí tó39 vizs gá la to kat.

Ma da rász mo dell jé ben a II. Tt. já rá si fel-
ada ta i nak egé szét a vá ro si ta ná csok ra kí ván -
ta te le pí te ni. Ki emel te, hogy az ur ba ni zá ció
elõ re ha la dá sa foly tán a vá ros és kör nyé -
ke egy sé get al kot nak gaz da sá gi lag és tár sa -
dal mi lag is, s ezért ki fe je zet ten ká ros a ko-
ráb bi ma gyar köz igaz ga tá si rend sze rek ben
– így a mo no grá fia meg al ko tá sa kor is ha tá -
lyos  1954. évi X. tör vényben – rög zített ad -
mi niszt ra tív el vá lasz tá suk. Ma da rász azon-
ban – az egy sé ges ál lam igaz ga tás kon cep ci ó ja
el le né re is – ki emel te, hogy a vá ros igaz ga tá si 
feladatok egy szû kebb és egy tá gabb kör re
bont ha tók. A szû kebb kör be so rol ta a vá ro -

sok ál tal el lá tott köz szol gál ta tá si jel le gû fel-
ada to kat, míg ezek tõl éle sen el kü lö ní tet te a
vá ro sok ál lam igaz ga tá si (ha tó sá gi) fel ada ta it, 
ame lyek vé le mé nye sze rint csak a vá ros igaz -
ga tás tá gabb fo gal má ba von ha tók.40

A vá ros kör nyé ki rend szert elem zõ ko ra -
be li szak mai és tu do má nyos mun kák ál ta lá -
ban a rend szer elõ nyeként azt emel ték ki,
hogy a ko rábbi me rev, a me gye (já rás) és a te -
le pü lés kö zöt ti alá-fö lé ren delt sé gi vi szony -
rend szert alap ve tõ en egy mel lé ren delt sé gi hez 
kö ze lebb álló vi szony vál tot ta fel,41 ezek az
egy sé gek ha té ko nyan ké pe sek el lát ni az alsó
kö zép fo kú köz szol gál ta tá so kat,42 va la mint
hoz zá já rul nak az egy sze rûbb, két szin tû igaz-
ga tás be ve ze té sé hez a kö zép irá nyí tó me gye
te her men te sí té sé vel.43 A vá ros kör nyé kek a
szol gál ta tá si fel ada tok mel lett a te rü let fej lesz -
té si jel le gû fel ada to kért is fe le lõ sek vol tak a
24/1976. (TK. 23.) ÉVM-MTTH együttes
köz le mény re fi gye lem mel.

Já rás he lyett vá ros kör nyék. A vá ros kör nyé -
ki ség fo ko za tos ki ter je dé sé vel szû kült a me-
gyei ta ná csok szak igaz ga tá si szer ve in ke resz -
tül irá nyí tott köz sé gek és nagy köz sé gek
köre, míg vé gül 1983. de cember 31-gyel meg -
szûn tek a já rá si hi va ta lok, s va la mennyi köz-
ség vá ros kör nyé ki vé vált.44 A fen ti re formot
a szak iro da lom ál ta lá ban üd vö zöl te, bár
egyes szer zõk – még a mó do sí tás elõ ké szí té -
se so rán – je lezték, hogy a já rást a me gye és a
te le pü lés kö zöt ti fon tos köz ve tí tõ szin ten
tart ják.45 Az 1984. ja nuár 1-jé tõl mû ködõ sza -
bá lyo zás alap ján az egyes, jel lem zõ en alsó kö-
zép fo kú köz szol gál ta tá sok nyúj tá sá ért, va la -
mint bi zo nyos ál lam igaz ga tá si ha tás kö rök
gya kor lá sá ért va la mennyi köz ség te kin te té -
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37 Lásd az 1971. évi I. törvény 66. § (2) bek.: „Vá roskörnyé-
ki köz ség te kin te té ben a já rá si hi va talt vagy annak el-
nökét meg il le tõ ha tás kört a vá ro si ta nács vég re haj tó
bizott ságának tit ká ra, il le tõ leg szak igaz ga tá si szer vei
gya ko rol ják.”

38 BERÉ NYI Sán dor: Az ur ba ni zá ció ha tá sa az ál lam igaz ga -
tás ra. Terv ta nul mány, Bu da pest, Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia Ál lam- és Jog tu do má nyi In té ze te, 1975.

39 A vá ro si ta ná csok az euró pai KGST-or szá gok ban, szer k.
BERÉ NYI Sán dor–SZA LAI Éva, Bu dapest, ELTE 1978. és 
Az ur ba ni zá ció ha tá sa a köz igaz ga tás ra az euró pai KGST
ál la mok ban, szer k. BERÉ NYI Sán dor, Bu da pest, Köz gaz -
da sá gi és Jogi Könyv ki adó, 1978.

40 MADA RÁSZ Ti bor: Vá ros igaz ga tás és ur ba ni zá ció, Bu da-
pest, Köz gazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971, 56–63. p.

41 FÜRCHT Pál: Vá ros kör nyé ki kap cso la tok, Ál lam és Igaz -
gatás, 5(1983), 388. p.

42 VAR GA György: A vá ros és kör nyé ke el lá tá si együtt mû kö -
dé se, Ál lam és Igazgatás, 7(1982), 729. p.

43 FÜRCHT: i. m., 395. p.
44 Lásd 1983. évi 26. tvr. és 50/1983. (XII. 28.) MT. rende-

let.
45 UTTÓ György: A já rá si hi va ta lok új szer ve ze te és te vé-

keny sé ge, Ál lam és Igazgatás, 4(1982), 333. p.



ben a ki je lölt vá ro si ta nács vált fe le lõs sé. Így a 
ma gyar tér szer ke ze ti egye net len sé gek egyik
fõ kor rek ci ós esz kö zé vé az a mo dell vált,
amely ben a vá ro si ön kor mány zat a von zás -
kör zet re ki ter je dõ il le té kes ség gel lát el köz-
szol gál ta tá si és ál lam igaz ga tá si fel ada to kat.
A vá ros kör nyé ki sé get azon ban már a ta-
nács rend szer ide jén kezd ték fel szá mol ni: a
vá ros kör nyé ki köz sé gek ál lam igaz ga tá si ha-
tó sá gi mun ká já nak irá nyí tá sá val kap cso la -
tos fel ada to kat a két szin tû (te le pü lés – me-
gye) he lyi igaz ga tá si mo dell re való át ál lás
jegyében az 1987: 21. tvr. az or szág 14 me -
gyé je te kin te té ben meg szün tet te. Ezt kö ve -
tõ en a vá ros kör nyé ki fel adat el lát ás alap ve tõ -
en a köz szol gál ta tá sok kö ré ben ma radt meg,
s meg szûnt az ál lam igaz ga tá si fel ada to kat el-
látó alsó kö zép szin tû egy ség.

Az ön kor mány za ti rend szer ki épü lé se
és a rend szer kor rek ci ói 
– az alsó kö zép szint fel szá mo lá sa 
és újra meg je le né se
A he lyi ön kor mány za tok ról szóló

1990. évi LXV. tör vény az 1987. évi 21. tör-
vény ere jû ren de let tel meg kez dett fo lya ma -
tot be fe jez ve tel jes egé szé ben meg szün tet te a
vá ros kör nyé ki sé get, s egy tisz tán két szin tû
(te le pü lé si és me gyei) ön kor mány za ti rend szert
alakított ki. Bár az új rend szerben for máli-
san nem je len tek meg a vá ros kör nyé kek,
azonban a na gyobb vagy ma gasabb szin tû
ön kor mány za tok fel ada ta i nak át vál la lá sát
meg en ge dõ sza bá lyo zás sal46 az Ötv. le hetõ-
vé tet te azt, hogy a ko rábbi vá roskörnyé-
ki – kö zép fo kú jel le gû, s en nél fog va a me-
gyei ön kor mány za tok ha tás kö ré be tar to zó –
köz szol gál ta tá si fel ada tok el lá tá sát a vá ro -
sok a to váb bi ak ban is el lás sák.

A te le pü lés köz pon tú, az egyes telepü lé -
sek kö zöt ti dif fe ren ci á lást csak mér sé kel -
ten al kal ma zó mo dell hi á nyos sá gai és disz-
funkciói már az 1990-es évek elsõ fe lében
nyil ván va ló vá vál tak, ezért egy faj ta ki út ke -
re sés in dult meg. En nek elsõ lé pé se ként az
1994-es Ötv.-kor rek ció ki sebb mér ték ben
meg erõ sí tet te a kö zép szin tû, me gyei ön kor -
mány za to kat. A fen ti mó do sí tá sok azon ban
nem szá mol ták fel a ma gyar ön kor mány za ti 
– és ah hoz iga zo dó an a köz szol gál ta tá si –
rend szer frag men tá ci ó ját, ezért az 1990-es
évek má so dik fe lé ben több el mé le ti és té-
teles jogi meg ol dás kez dõ dött kör vo na la -
zód ni.

Az egyik meg oldást az ön kén tes jel le gû
tér sé gi tár su lá sok ösz tön zé se je len tet te. Ezek
ki ala kí tá sa irá nyá ba az elsõ lé pést a terü-
letfejlesztésrõl és te rü let ren de zés rõl szóló
1996. évi XXI. tör vény je lentette, amely le -
he tõ vé tet te a te rü let fej lesz té si tár su lá sok,
va la mint azo kon be lül kü lön ne ve sít ve a
kis tér sé gi és a vá ros kör nyé ki tár su lá sok ki-
ala kí tá sát. A fen ti e ken túl az éves költ ség -
ve té si tör vé nyek ben több let tá mo ga tá so kat
biz to sí tot tak bi zo nyos köz szol gál ta tá sok
tár su lá sos el lá tá sá hoz. Mi u tán a kö te le zõ
kis tér sé gi tár su lás be ve ze té sét cél zó tör-
vény ja vas lat az Or szág gyû lés ben nem kap-
ta meg a szük sé ges, mi nõ sí tett több sé get,
egy pénz ügyi esz kö zök kel ösz tön zött ön kén-
tes, kis tér sé gi szin ten szer ve zett tár su lá si
rend szert hoz tak lét re.47 Ez a rend szer el sõ -
sor ban a köz szol gál ta tá sok kö rében tett szert
na gyobb je len tõ ség re.

A ma gyar jogi sza bá lyo zás ban az 1990-es
évek ben ezzel pár hu za mo san egy má sik mo-
dell is meg jelent, amely nem a tár sult fel -
adat el lát ás ra, ha nem a kör zet köz pon ti fel-
ada to kat el lá tó te le pü lé sek – el sõ sor ban a vá-
ro sok – sa ját il le té kes sé gi te rü le ten át nyú ló,
azaz a kör zet re ki ter je dõ fel adat el lát ásá ra
össz pon to sí tott. Bár a köz szol gál ta tá sok kö-
ré ben a dif fe ren ci ált fel adat- és ha tás kör-te le -
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46 Ezen fel ada tok az ön kor mány za ti fel ada tok rend sze ré -
ben egy spe ci á lis cso por tot ké pez nek, ame lyek mind az
ön ként vál lalt, mind a kö te le zõ fel ada tok jel lem zõ i vel
ren del kez nek: ön ként át vál lalt fel ada tok. E fel adat tí pus
ér tel me zé se te kin te té ben lásd rész le te sen: HOFF MAN
Ist ván: Az ön ként át vál lalt fel ada tok sze re pe a ma gyar
önkor mányzati rend szer ben, Köz jo gi Szem le, 2(2011),
37–44. p. 47 HOFF MAN: i. m., 178–179. p.



pí té sen ala pu ló meg ol dás a szo ciá lis tör vény
mellett csak a – szin tén a szo ciális el látó-
rend szer ré szét ké pe zõ – gyer me kek vé del -
mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló
1997. évi XXXI. tör vény ben meg ha tá ro zott 
gyer mek jó lé ti alap el lá tá sok és gyer mek vé -
del mi szak el lá tá sok kö ré ben je len t meg,48

azon ban 1997 óta az ön kor mány za tok szer-
vei és tiszt ség vi se lõi ál tal el lá tott át ru há zott
ál lam igaz ga tá si ha tás kö rök gya kor lá sa kö ré -
ben ez egy re na gyobb sze repre tett szert.
Elsõ ként az épí té si igaz ga tás és a gyám hi va -
talok, majd az ok mányirodák, egyes köz -
szol gál ta tá sok mû kö dé si en ge dé lye zé se, va-
la mint bi zo nyos kör nye zet vé del mi ál lam -
igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben jár tak el a
ki je lölt te le pü lé si – vá ro si – ön kor mány za -
tok jegy zõi, va la mint pol gár mes te ri hi va ta li
ügy in té zõi a vá ro son kí vül a ki je lölt egyéb
te le pü lé sek re ki ter je dõ il le té kes ség gel is.

Mind ezek re fi gye lem mel az Ötv. ere de -
ti, alap jo gi as és te le pü lés köz pon tú koncep-
ciójának disz funk ci ó i ra adott vá lasz ként az
1990-es évek vé gétõl a ma gyar té teles jog ban
– ha kor látozott kör ben is – két vá lasz je lent
meg: a tér szer ke ze ti egye net len sé gek tár su lá-
sos, va la mint dif fe ren ci ált fel adat- és ha tás -
kör-te le pí té sen ala pu ló vá ros kör nyé ki kor-
rek ci ó ja.

Az új já szü le tõ já rás kör vo na la zó dó képe

A já rá si rend szer új já ala kí tá sa a kor mány -
zat köz igaz ga tá si re form ter ve i nek egyik köz-
pon ti ele me. A já rás mint te rületi szint in téz-
mé nye sü lé se nem csak a köz igaz ga tá si jogi
sza bá lyok ban, ha nem más ha tal mi ágak te-
kintetében is tet ten ér hetõ, elég, ha e kör ben
a bí ró sá gi szer ve zet rend szer ben a he lyi bí ró -

sá gok meg vál to zott el ne ve zé sé re (já rás bí ró -
ság) gon do lunk.

A köz igaz ga tá si jogi sza bá lyok kal kap-
csolatban je lez ni kell, hogy Ma gyar or szág
he lyi ön kor mány za ta i ról szóló – 2012 és
2014 között, több lép csõben ha tályba lépõ – 
2011. évi CLXXXIX. tör vény (a további -
akban: Mötv.) – a tár sadalmi vi tára bo csá-
tott ter ve ze té vel el len tét ben – nem tar tal-
maz a kö te le zõ tár su lá sok ra – ezen be lül
a köte lezõ já rá si tár su lá sok ra – vo nat ko zó
szabályokat. En nek az egyik oka az le het,
hogy a kér dést egy, az Or szággyûlés elé ké -
sõbb be nyúj tan dó tör vény ben kí ván ják sza-
bá lyoz ni. Min den eset re a Mötv. és az zal
össze füg gõ mó do sí tá sok 2013. ja nu ár 1-jé vel 
ha tá lyon kí vül he lye zik a te le pü lé si ön kor -
mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa i ról
szóló 2004. évi CVII. törvényt. Így 2013-ig
vagy el tûn nek az alsó kö zép szin tû, tár su lá -
sos ön kor mány za ti együtt mû kö dé sek vagy
egy új, a já rási ala pokon nyug vó – ön kéntes
vagy kö te le zõ – tár su lá sos rend szer fog ja azt
fel vál ta ni.

A mé ret ha té kony sá gi kér dé sek ke ze lé sé -
ben azon ban je len tõs sze rep hez jut 2012-tõl
egy ed dig csak mér sé kel ten al kal ma zott esz-
köz: a ko ráb ban he lyi köz szol gál ta tá sok
 helyi köz ügy bõl or szá gos köz üggyé mi nõ sí -
té se és a fen ti el lá tá sok meg szer ve zé sé nek ál-
lam igaz ga tá si ha tás kör be uta lá sa.49 Fi gye-
lem mel az át vett és át ve en dõ in téz mé nyek
je len tõs szá má ra, az el lá tó rend szer ru gal mas 
és ha té kony igaz ga tá sa irán ti igény re, azt
kell ki emelnünk, hogy ezen fel adatok meg -
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48 RÁCZ Ka ta lin: Szo ciá lis fel adat el lát ás a kis te le pü lé se ken
és a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ban = Füg gõ ben. Köz-
szol gál ta tás-szer ve zés a kis te le pü lé sek vi lá gá ban, szer k.
KOVÁCS Ka ta lin–SOM LYÓ DY NÉ PFE IL Edit, Bu da-
pest, KSZK ROP 3.1.1. Prog ram igaz ga tó ság, 2008,
184–185. p.

49 Ez tük rö zõ dik a me gyei ön kor mány za tok ál tal el lá tott
kö zép fo kú köz szol gál ta tá sok ál lam igaz ga tá si meg szer -
ve zé sét elõ író, a me gyei ön kor mány za tok kon szo li dá ci -
ó já ról, a me gyei ön kor mány za ti in téz mé nyek és a Fõ vá -
ro si Ön kor mány zat egyes egész ség ügyi in téz mé nye i nek 
át vé te lé rõl szóló 2011. évi CLIV. tör vény ben. Eh hez ha-
son ló fo lya ma tot fi gyel he tünk meg a köz ok ta tá si köz-
szol gál ta tá sok te rü le tén is, ame lyet jól mu tat a Mötv.
13. § (1) be kezdés 6. pont ja, amely ezen szol gáltatások
közül csak az óvo dai ne velést so rolja fel az ön kormány-
za ti fel ada tok te kin te té ben, va la mint a nem ze ti köz ne -
velésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) be kezdé-
se alap ján az óvo dák ki vé te lé vel a köz ne ve lé si in téz mé -
nyek fõ sza bály sze rin ti fenn tar tó ja az ál lam(igaz ga tás).



fe le lõ el lá tá sá ra a me gyei szin tû szer ve zet -
rend szer meg fe le lõ he lyi köz re mû kö dés nél-
kül ön magában nem ké pes. Így ezek a vál to-
zá sok is in do kol hat ják, hogy a me gyei szint
alatt, de a települési szint fe lett egy új, köz-
ve tí tõ szint jöj jön lét re.

A Mötv. a köz szol gál ta tá sok kal kap cso la -
tos vál toz ta tá sok hoz ha son ló meg ol dást al-
kal maz az át ru há zott ál lam igaz ga tá si fel ada -
tok te rén: míg ko ráb ban a vá ros kör nyé ki
meg kö ze lí tés ezen a te rü le ten volt jel lem zõ,
addig – figyelemmel a 1299/2011. (IX. 1.)
Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra – a te le pü lé -
si ön kor mány za tok pol gár mes te ri hi va ta la i -
nak (ami lyen pél dá ul a vá ro si gyám hi va -
tal) ügy in té zõi nem lát hat nak el ál lam igaz -
ga tá si ha tó sá gi ha tás kö rö ket,50 s vár ha tó an
a jegy zõk ál tal el lá tott fel ada tok je len tõs
része is a 2012–2013 folyamán kiépülõ já rá-
si hi vatalokhoz ke rül át. A kormány által
be nyúj tott Ötv. ja vas lat (T/4864. szá mú
tör vény ja vas lat) még en nél is to vább ment
volna: a 1299/2011. (IX. 1.) Korm. ha táro-
zat ban meg fo gal ma zott tel jes szer ve ze ti el-
vá lasz tás alap ján áll va még a te le pü lé si ön-
kor mány za tok jegy zõ i nek sem biz to sí tot ta
vol na az át ru há zott ál lam igaz ga tá si ha tás -
kör ben való el já rás le he tõ sé gét.51 A szá mos,
a te le pü lé si ön kor mány za tok szer ve i tõl és
tiszt ség vi se lõ i tõl az ál lam igaz ga tá si szer vek -
hez ke rü lõ, ál lam igaz ga tá si ha tó sá gi fel ada -
tok el lá tá sa szin tén in do kolt tá te szi egy köz-
ve tí tõ szint ki ala kí tá sát.

Mind ezek kel össz hang ban a kormány tár-
sa dal mi egyez te tés re bo csá tot ta Ma gyar or -

szág já rá si le ha tá ro lá sá ról szóló kon cep ci ó -
ját, amely 168 vi déki és 7 bu dapesti já rás lé -
te sí té sé vel szá mol. A fen ti ren del ke zé sek a
ko ráb bi ma gyar já rá si rend sze ren és az azt
kö ve tõ kis tér sé gi be osz tá son ala pu ló mo dell 
kör vo na la it raj zol ják meg. Így azt le het
mon da ni, hogy a já rá si rend szer új on nan
tör té nõ ki épí té se nem tér el je len tõ sen a tör-
té ne ti ha gyo má nya ink ban gyö ke re zõ elõ ké -
pektõl. Az új rend szer azon ban annyi ban
más, mint a ko rábbi já rások, hogy annak
im má ron ré sze sei a vá ro sok is, így ér vé nye -
sül a von záskörzet és a központ igazgatás
egy sé gé nek kö ve tel mé nye.

A tár sa dal mi egyez te tés re bo csá tott anyag-
ból az is egy értelmû, hogy a já rás vár hatóan
el sõd le ge sen ál lam igaz ga tá si egy ség lesz, azaz
elsõ sorban az ál lam igaz ga tás meg nö ve ke dõ
fel ada ta i nak ha té kony el lá tá sát szol gál hat ja.
Az ed dig nyil vá nos ság ra ho zott anya gok ból
nem ál la pít ha tó meg egy értelmûen, hogy já-
rá si szin ten fog nak-e önkor mányzati jel le gû
szer ve ze tek – el sõ sor ban tár su lá sok – mû-
köd ni. Ezek ki ala kí tá sá nak le he tõ sé gét a ha-
tályos, illetve a 2011-ben el fogadott és 2014-ig 
több lép csõ ben ha tály ba lépõ köz igaz ga tá si
szer ve ze ti sza bá lyok nem zár ják ki. Az min-
den eset re a már meg je lent anya gok ból is
egyértel mûnek te kint he tõ, hogy a fen ti ön-
kor mány za ti együtt mû kö dé sek in téz mé nye -
sí té se mel lett is az új já szü le tõ já rás – a ma gyar 
tör té ne ti ha gyo má nyok hoz kap cso ló dó an –
elsõ sorban a köz pon ti és te rü le ti igaz ga tás -
nak az ál lam pol gá rok kal köz vet le nül érint-
ke zõ „min de ne se” lesz.
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50 Lásd a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 18. §
(1) bek.

51 Lásd a he lyi ön kor mány za tok ról szóló T/4864. szá mú
tör vény ja vas lat 17. § (1) bek.



A já rás he lye a ma gyar köz igaz ga tás rend sze ré ben

A ma gyar köz igaz ga tás 2010 óta fo lya ma to san zaj ló át ala ku lás nak egyik fon tos ele me az ön kor -
mány za ti igaz ga tás és a te rü le ti ál lam igaz ga tás szer ve ze ti ke re te i nek új ra de fi ni á lá sa. En nek egyik
köz pon ti ele me a ma gyar köz jog ban je len tõs ha gyo má nyok kal ren del ke zõ, a te le pü lé si és a te rü le ti
(me gyei) köz igaz ga tá si szint kö zött köz ve tí tõ, alsó kö zép szint is mé telt ki ala kí tá sa. A ta nul mány
cél ja, hogy rö vi den át te kint se, ez a köz ve tí tõ szint mi lyen fõbb ke re tek kö zött és mó don je le nik
meg egyes euró pai ál la mok köz igaz ga tá si jo ga i ban, majd rö vi den fel vá zol ja az alsó kö zép szin tû
egy sé gek ma gyar or szá gi sze re pé nek vál to zá sa it, va la mint az azok kal kap cso la tos, a köz igaz ga -
tás-tu do mány ban ki ala kult fõbb né ze te ket. En nek ke re té ben a já rás nak a ren di igaz ga tás ban tör té -
nõ ki ala ku lá sát, fel ada ta it, majd ezt kö ve tõ en meg vizs gál ja a pol gá ri kor szak ban be kö vet ke zett sze-
rep vál to zá sa it. A jog sza bá lyi ren del ke zé se ken túl ki tér a ha gyo má nyos já rás sal szem ben az 1930-as
évek ben meg fo gal ma zott fõbb kri ti kai és to vább fej lesz té si ja vas la tok váz la tos át te kin té sé re. A já rá -
si sze rep kör vál to zá sai kö zött rész le te sen elem zi az 1945-öt kö ve tõ jog sza bá lyi mó do su lá so kat, va-
la mint a já rá si gon do lat mel lett a vá ros kör nyé ki ség esz mé jé nek ki ala ku lá sát és in téz mé nye sü lé sét.
Az elemzés ki tér arra is, hogy mi ként szûnt meg 1987 és 1990 kö zött a köz vetítõ alsó kö zépszint, s
hogy mi ként fo gal ma zód tak meg az en nek szük sé ges sé gé vel kap cso la tos né ze tek, s mi lyen kor rek-
ci ós esz kö zök kel tért vissza rész le ge sen ez a szint a je len le gi ma gyar köz igaz ga tá si rend szer be.
A vizs gá lat zá rá sa ként az ed dig nyil vá nos ság ra ho zott kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tõ anya gok
alap ján fel vil lant ja a já rá si szint új já szü le té sé nek kör vo na la zó dó ke re te it.
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SZEG VÁ RI PÉ TER

A fõ vá ros két szin tû
sza bá lyo zá si mo dell je*

Be ve ze tés

A fõ vá ro si ön kor mány za ti rend szer sa já -
tos sza bályozás tár gya volt az 1990-ben el fo-
ga dott ön kor mány za ti tör vény ben (1990. évi
LXV. tör vény a he lyi ön kor mány za tok ról,
to váb bi ak ban: Ötv.), amely ben ha son ló mó-
don spe ci á lis sza bá lyo zás ér vé nye sül a fõ vá -
ros két szin tû sza bá lyo zá si mo dell jét il le tõ en
is (2011. évi CLXXXIX. törvény Ma gyaror-
szág he lyi ön kor mány za ta i ról, to váb bi ak -
ban: Mötv.). A ta nul mány át te kin ti a fõ vá ro si
sza bá lyo zá si rend szer ki ala ku lá sá nak körül-
ményeit, a meg vál toz ta tá sá ra irá nyuló „re-
form-el kép ze lé se ket” és kor mány za ti koncep-
ciókat, to váb bá be mu tat ja a fõ vá ros két szin tû
sza bá lyo zá si mo dell jé nek sa já tos sá ga it az új tör -
vé nyi ren del ke zé sek fi gye lem be vé te lé vel.

Az ön kor mány za ti rend szer ke re te i nek
meg vál toz ta tá sá ra – az ága za ti rend sze rek re-
form já val össz hang ban – e rend sze rek cél sze -
rû fe lül vizs gá la tá val egye tem ben fo ko za to -
san ke rül sor. Az ön kor mány za ti re form tö rek-
vé sek – be le ért ve a fõ vá ro si ön kor mány za ti
rend szer re vo nat ko zó vál toz ta tá so kat is –
csak egy át fo gó ál lam re form szer ves ré sze ként
ér vé nye sül het nek meg fe le lõ en. Az ön kor-
mány za ti rend szer át ala kí tá sá nak cél ja, hogy
al kal mas sá te gye a he lyi kö zös sé ge ket a meg-
újult struk tú rák be fo ga dá sá ra, mû köd te té sé -
re. A ha tá ro zott, ugyan ak kor meg fon tolt
meg újí tás le he tõ vé te szi az olyan tár sa dal mi
szin tû fel ada tok ke ze lé sét, ame lyek pél dá ul
az uni ós tag ság ból, a ki bon ta ko zó glo ba li zá -
ció ha tá sa i nak, a gaz da sá gi-tár sa dal mi fo lya -
ma tok nak a vál to zá sa i ból kö vet kez nek.

Az ál lam köz jo gi sze re pé nek át ér té ke lé se
fo lya ma tá ban szük sé ges az ön kor mány za ti
rendszer és az új alap tör vény el fo ga dá sa után
át ala ku ló köz jo gi kör nye zet össze han go lá sa.
Ki emelt cél ként tûz he tõ ki az önkormány-
zati kö te le zõ fel ada tok je len le gi nél pon to sabb,
egy ér tel mû, dif fe ren ci ált meg ha tá ro zá sa, a tér-
sé gi össze fo gás ki tel je sí té se, a vá lasz tó pol gá rok 
ér de ke i nek és igé nye i nek meg fe le lõ – akár
kö te le zõ en elõ írt – tár su lá si rend szer ki ala kí -
tá sa.

A köz igaz ga tá si rend szer át ala kí tá sá nak
kulcs kér dé sei: a te le pü lé si és a te rü le ti szint,
va la mint a te rü le ti és a nagy vá ro si szint kö-
zöt ti kap cso la tok meg te rem té se, to váb bá a
fõ vá ro si köz igaz ga tá si struk tú ra meg ha tá ro -
zá sa. A fen ti fon tos kér dések kö zül a ta nul-
mány most csak a fõ vá ro si ön kor mány za ti és
köz igaz ga tá si rend szer át ala kí tá sá val fog lal ko-
zik, mi vel ez kap cso ló dik a té ma kö ré hez.

A fõ vá ros jogi stá tu sá nak ki ala kí tá sa nem
pusz tán ön kor mány za ti kér dés. Az 1990
után ki ala kult fõ vá ro si rend szer mû kö dé se
ne héz kes sé vált, a fõ vá ros és ke rü le tek kö-
zöt ti mun ka meg osz tást nem az éssze rû ség
ve zé rel te, ezért reál is cél ki tû zés volt egy új
sza bá lyo zá si rend szer ki ala kí tá sa a fõ vá ro si
ön kor mány za tok kal kap cso lat ban. 

Elõz mé nyek

Az Ötv. elõ ké szí té se kap csán a „ke rek asz tal 
lo vag jai” nem tud tak mit kez de ni a Bu da pes -
ten a ta nács rend szer ben ki ala kult két szin tû
ön kor mány za ti rend szer rel, s fõ vá ro si ön-
kor mány za tok ese té ben meg tar tot ták a két-
szin tû ön kor mány za ti mo dell lé nye gét, de ket-
tõs sza bá lyo zá si konst ruk ci ó val. Az Ötv. csak
a két har ma dos sza bá lyo zá si ele me ket tar tal -
maz ta, a rész le te ket az 1991-ben egy sze rû
több ség gel el fo ga dott „fõ vá ro si tör vény -
ben” ha tá roz ta meg az Or szág gyû lés.

A „fõ vá ro si tör vény” – rész ben a ki alakult
párt po li ti kai össze té tel re, rész ben a ke rü le -
tek és a fõ vá ros azo nos jog ál lá sá ból adó-
dó köz me ge gye zé ses de mok rá cia mo dell jé re 

* A Kö zi ga zag tá si Aka dé mia kon fe ren cia so ro zat ke re tén
be lül, feb ru ár 23-án az NKE-n meg ren de zett He lyi ön-
kor mány za tok 2012 címû kon fe ren ci án el hang zott elõ-
adás köz lés re szánt vál to za ta.
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ala poz va – a két szin tû ön kor mány za ti mo-
dellt „erõs ke rü le tek–gyen ge fõ vá ros” fel -
építésben ha tá roz ta meg. En nek egyik meg-
nyil vá nu lá sa volt a ke rü le tek több sé ge
egyet ér té si jo gá nak meg kö ve te lé se bi zo nyos 
dön té sek hez (pl. adó ki ve tés, for rás meg osz -
tás és te rü let hasz ná lat), s a fõ vá ro si ön kor -
mány zat kép vi se lõ-tes tü le té ben a hu szon -
két kerü leti tes tü let ál tal meg vá lasz tott fõ vá -
ro si kép vi se lõ rész vé te le a dön té sek ben.

A fõ vá ro si ön kor mány zat ak ko ri ve ze té -
se a rend szer meg re for má lá sa irán ti igé nyét
be je len tet te, s 1992-ben há rom mû hely szá-
má ra meg bí zást is adott a fõ vá ro si ön kor -
mány za ti rend szer át ala kí tá sá ra. A há rom
mû hely kö zös ál lás pont ja volt, hogy az ir -
ra ci o ná lis mû kö dés alap ve tõ oka a fõ vá ro -
si és a ke rü le ti ön kor mány za tok fel adat- és
hatás köreinek szét ta golt sá ga. A nem zet kö -
zi össze ha son lí tás ban is rit kán al kal ma zott
rend szer ered mé nye ként a cent rá lis irá nyí -
tás nem  lehet ha té kony a ke rü le tek túl zott
el len súly-le he tõ sé ge miatt, ezért a fõ vá ro si
ön kor mány za ti rend szer re form já val kap cso -
lat ban az aláb bi al ter na tí vák me rül tek fel:1

– „Egy vá ros–egy ön kor mány zat” mo dell

– „Ak tív ke rü le tek–erõs fõ vá ros” mo dell

– „City-kon cep ció”

Ezek rész le te sebb ki fej té se itt nem in do -
kolt, de sze re pel tek a 2011-ben meg fo gal ma-
zott kor mány za ti kon cep ci ók ban, amely ke re-
té ben ezek nek a re form el kép ze lé sek nek a
be mu ta tá sá ra is al ka lom nyílt.

1994-ben az Ötv. át fo gó mó do sí tá sa kap-
csán – a Fõ vá ro si Ön kor mány zat ak ko ri ve-
ze té sé nek ja vas la tá ra – meg szûnt a ket tõs
sza bá lyo zott ság rend szer e, s va la mennyi kér-
dést a két har ma dos több ség gel el fo ga dott Ötv.
ke re te i ben sza bá lyoz tak újra a fõ vá ro si ön-
kor mány za ti rend szert il le tõ en. Az új sza bá -
lyo zás – az 1992-ben ki dol go zott mo del lek
kö zül a ket tõs ön kor mány za ti rend szer

fenn tar tá sá ra épü lõ rend szert ala pul véve –
„az erõs fõ vá ros–gyen ge ke rü le tek” mo dellt
ala kí tot ta ki, de nem ve tett vé get a fõ városi
ügyek ben a ke rü le tek és a fõ vá ros kö zöt ti
mun ka meg osz tás ir ra ci o na li tá sá nak. En nek
ke re té ben meg szûnt a ke rü le tek több sé gé -
nek ko rábbi egyet értési joga a fõbb kér dé-
sekben, s a ke rületi kül döttek is csak ta nács-
ko zá si jog gal vet tek részt a Fõ vá ro si Köz-
gyû lés dön té se i ben.

Az Alap tör vény ren del ke zé se i re is fi gye -
lem mel a sar ka la tos tör vény elõ ké szí té se -
ként 2011-ben ki dol go zott új ön kor mány za ti
sza bá lyo zá si kor mány za ti kon cep ció meg hir-
de té se kap csán a fõ vá ro si ön kor mány za ti
rend szer át ala kí tá sá val kap cso lat ban az aláb-
bi al ter na tí vák me rül tek fel:2

1. Tel je sen egy sé ges fõ vá ro si önkormány-
zati és igaz ga tá si rend szer

Az egy szin tû ön kor mány za tot és igaz ga tá si
rend szert meg va ló sí tó el kép ze lés (a vá ros ban
nin cse nek ke rü le tek) ki ala kí tá sa, fi gye lem mel 
a tör té ne ti ha gyo má nyok ra és a fõ vá ro si
igaz ga tás elõtt álló ki hí vá sok ra, va la mint az
Euró pa Ta nács He lyi és Re gi o ná lis Ön-
kormányzatok Kongresszusa 219 (2007) sz.
aján lásában fog lal tak ra.

Ilyen rend szer mû ködik az euró pai fõ vá-
ro sok kö zül Mad rid ban, ahol a ke rületek – a
ma gyar me gyei jogú vá ro sok ban ki ala kí tott
ke rü le tek hez ha son ló an – tel jes mér ték ben
alá ren del tek a vá ro si ön kor mány zat nak,
nincs köz vet le nül vá lasz tott tes tü le tük és
ve ze tõ jük, hi va ta li egy sé ge ket a de kon cent -
rá ció elve sze rint a vá ro si ön kor mány zat hi-
va ta lá nak ki ren delt sé ge ként mû köd tet nek,
fel ada ta i kat és költ ség ve té sü ket a vá ro si ön-
kor mány zat ha tá roz za meg.

2. Egy szin tû ön kor mány za ti és két szin tû 
köz igaz ga tá si rend szer

Ez az al ter na tí va az „egy vá ros–egy ve ze tés”
el vé bõl adó dó el vá rá sok ra, Bu da pest köz igaz -
ga tás-tör té ne ti ha gyo má nya i ra és az euró pai

1 Lásd rész le te seb ben: SZEG VÁ RI Pé ter: A bu da pes ti ön kor -
mány zat = Gaz da ság–jog–kor mány zás, Bu da pest, MTA,
1993.

2 Lásd rész le te seb ben: SZEG VÁ RI Pé ter: Milyen le het a fõ vá-
ro si ön kor mány za ti struk tú ra? = Co mi ta tus, jú li us–au -
gusz tus, 2011.
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fõ vá ro sok ban ki ala kult jel lem zõ nemzet-
közi ta pasz ta la tok ra fi gye lem mel ké szült.3
Esze rint a fõ vá ro si és a ke rü le ti ön kor mány-
za tok (a jö võ ben elöl já ró sá gok) jog ál lá sá ra
vonat kozóan olyan tör vé nyi sza bá lyo zás in-
do kolt, amely le he tõ vé te szi a fõ vá ro si egy-
szin tû ön kor mány za ti és két szin tû köz igaz -
ga tá si rend szer ki ala kí tá sát.

En nek meg fe le lõ en az új tör vény úgy ren-
del kez ne, hogy az ön kormányzás joga a fõvá-
ros vá lasz tó pol gá ra i nak kö zös sé gét il le ti meg, a 
ke rü le tek ben – vá lasz tott szer vek kel mû kö -
dõ, de ön ál ló ön kor mány za ti jo gok kal nem
ren del ke zõ – rész ön kor mány za tok (elöl já ró -
sá gok) fel ada ta it, ha tás kö re it és jog kö re it kü lön
tör vény ben („fõ vá ro si tör vény ben”) kell meg-
ha tá roz ni.

Eb ben a rend szer ben – a fõ vá ro si ön kor -
mány zat tel jes körû ön kor mány za ti au to nó -
mi á ja mel lett – a ke rü le tek a te le pü lé si ön kor -
mány za ti fel ada tok egy ré szét lát ják el ke rü le ti
elöl já rók ve ze té sé vel és ke rü le ti vá laszt má-
nyok el len õr zé sé vel. Esze rint a tör vény –
össz hang ban az új Alap tör vény ren del ke zé -
se i vel – azt rög zí te né, hogy a fõ vá ros ban a
ke rü le tek köz re mû köd nek a fõ vá ro si ön-
kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá ban, s a fõ vá -
ro si ke rü le ti ta go zó dást az Or szág gyû lés
(a „fõ vá ro si tör vény ben”) ha tá roz za meg.

Eb ben az egy szin tû fõ vá ro si ön kor mány -
za ti rend szer ben a fõ vá ro si ön kor mány zat
ren del ke zik az ön kor mány za ti jo go sít vá nyok -
kal a fõ vá ros egé szé re néz ve. A ke rü le tek nem
ala nyi jogú ön kor mány za tok, ha nem a fõ vá-
ro si ön kor mány zat te le pü lés ré szi al egy sé ge i -
ként (elöl já ró sá ga i ként) se gí tik a he lyi köz-
feladatok el lá tá sát; a köz szol gál ta tá sok biz-
tosítását, mun ká ju kat – a tör vény ke re tei
kö zött – a fõ vá ro si ön kor mány zat meg bí zá -
sá ból vég zik. A ke rü le tek ben az igaz ga tá si
fel ada to kat a fõ vá ro si hi va tal ki ren delt sé ge i -
ként mû kö dõ ke rü le ti hi va ta lok (elöl já ró sá gi
hi va ta lok) lát ják el. A ke rü le ti elöl já ró sá gok
mû kö dé si és fi nan szí ro zá si rész let kér dé se it a

„fõ vá ro si tör vény” rög zí te né, s erre az új ön-
kor mány za ti tör vény ben is utal ni kel le ne.

Eh hez ha son ló rend szer mû kö dött a két
vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ban Ma gyar or -
szá gon a Bu da pest szé kes fõ vá ros köz igaz ga tá -
sáról szóló 1930. évi XVIII. Tör vénycikk
alap ján, s en nek a rend szer nek fe lel tet he tõ
meg Ber lin, Bécs, Pá rizs, Var só, Bu ka rest, Tal-
lin, Prá ga, New York, Moszk va és Ki jev ön -
kor mány za ti rend szer e is. Itt ugyan van nak
vá lasz tott tes tü le tek és elöl já rók a vá ros al-
egy sé ge i ben, de nem ren del kez nek ala nyi
 jogon ön kor mány za ti au to nó mi á val, jog ál -
lá su kat te kint ve a vá ro si ön kor mány zat fel-
ügye le te és irá nyí tá sa alá tar toz nak, fel ada ta -
i kat a vá ro si ön kor mány zat ren del ke zé sei és
fenn ha tó sá ga alatt lát ják el, a fel ada tok hoz
mér ten a vá ro si ön kor mány zat ál tal ren del -
ke zés re bo csá tott for rá sok kal ren del kez nek. 
Po li ti kai sze rep kö rük a vá ro si ön kor mány -
za ti jog kö rök gya kor lá sá hoz köt he tõ en el-
sõ sor ban ér dek köz ve tí tés, vé le mé nye zés, ja-
vas lat té tel és a köz igaz ga tá si kirendelt ségek
mû kö dé sé nek kont roll ja. (Tal lin, Var só és
Bu ka rest ese té ben sa ját köz igaz ga tá si, vég re -
haj tá si szer vek kel nem ren del kez nek, eze ket 
a fel ada to kat a vá ro si hi va tal ki ren delt sé gei
végzik.) Ez a rend szer meg felel az Euró pa
Ta nács He lyi és Re gi o ná lis Ön kor mány za -
tok Kongresszusa 219 (2007) sz. ajánlásában
fog lal tak nak.

3. Két szin tû ön kor mány za ti és köz igaz -
ga tá si rend szer fenn tar tá sa a fõ vá ros és
a ke rü le tek kö zöt ti mun ka meg osz tás
át ala kí tá sá val 

Ez a va ri á ció a ko ráb bi két szin tû ön kor -
mány za ti rend szert úgy ala kí tot ta vol na át,
hogy a tör vény az ön kor mány za ti fel ada tok -
nak a meg osz tá sát a fõ vá ro si ön kor mány zat és
a ke rü le ti ön kor mány za tok kö zött a fõ vá ros
egy sé ges mû kö dé se és fej lesz té se irá nyá ba moz-
dí ta ná el. A je len le gi rend szer – az 1990 és
1994 kö zött ki ala kult „erõs ke rü le tek–gyen -
ge fõ vá ros mo dell” után – az „egy mást köl -
csö nö sen fé ke zõ és egyen sú lyo zó mo dell”
lo gi ká já ra épül fel. Az új tör vé nyi sza bá lyo -

3 Lásd rész le te seb ben: SZEG VÁ RI: A bu da pes ti ön kor mány -
zat…, i. m.



zás so rán e ja vas lat sze rint rög zí te ni kell,
hogy az egy sé ges vá ros fej lesz tés, -ter ve zés és
-üze mel te tés ér de ké ben a fõ vá ro si ön kor -
mány zat fel adat kö ré be tar to zik a fõ vá ros
egészét vagy több ke rületet is érin tõ fel ada-
tok el látása, és ezzel össz hangban a fõ városi
ön kor mány zat ha tás kö rét, ha tó sá gi jog kö -
rét, tu laj do no si po zí ci ó ját és fi nan szí ro zá si
esz kö ze it (adó be vé te le ket, dí ja kat és for rás -
meg osz tást) is így kell ki ala kí ta ni. 

Ha son ló rend szer mû kö dé sé nek ele me it
csak rész ben ta lál juk meg Pá rizs, Bu ka rest,
Tal lin, Moszk va és Ki jev ese té ben. Pá rizs nál ez
a po li ti kai ér dek konf lik tu sok ból és a dön té -
si el já rá si sza bá lyok ból kö vet ke zik, mi vel a
fõ vá ro si köz igaz ga tás ról szóló tör vény cso -
mag együtt mû kö dé si kö te le zett sé get (ko ha -
bi tá ci ós el já rást) ír elõ bi zo nyos fej lesz té si
döntésekben a két szint kö zött, de a ke rüle-
tek alap ve tõ jog ál lá sán nem vál toz tat ez a
sza bá lyo zás. Bu ka rest, Tal lin, Moszk va és
Ki jev ese té ben a rend szer ben lévõ konf lik tu -
sok el sõ sor ban jogi prob lé mák kal (nem kel-
lõ en le ha tá rol tak a kom pe ten ci ák) és pénz-
ügyi okok kal (nincs ele gendõ for rás a ke rü-
le ti fel ada tok hoz) ma gya ráz ha tók.

4. Egy szin tû ön kor mány za ti és két szin tû 
igazgatási mo dell a bel sõ és a kül sõ ke -
rü le tek funk ci ó i nak el ha tá ro lá sá val

Ez a ko ráb ban ki dol go zott ún. City-kon-
cep ció va ri á ci ó ja kö ze lí tett a régi (Nagy-Bu da-
pest lét re ho zá sa elõt ti) fõ vá ro si köz igaz ga tá si 
rend szer hez.4 Eb ben a struk túrában, a bel sõ
vá ros rész ben (city) vissza ál lí ta ná az „egy szin -
tû ön kor mány zat–két szin tû igaz ga tás” mo-
dell jé nek meg fe le lõ rend szert, míg az ezt kö -
rül öle lõ vá ros ré szek ben meg tar ta ná a ke rü -
le ti ön kor mány za to kat, s a vá ros egé szét
érin tõ kér dé sek ben kö zös tes tü let ként mû-
köd ne a vá ro si elöl já rók ból és a ke rü le ti pol-
gár mes te rek bõl álló fõ vá ro si kép vi se lõ-tes -
tü let, amely az agg lo me rá ci ós fej lesz té si kér dé -

sek ben ki bõ vül ne a tér ség be tar to zó te le pü lé si
ön kor mány za tok pol gár mes te re i vel.5 El kép-
zel he tõk a ko ráb ban ki dol go zott vál to zat
va ri á ci ós kom bi ná ci ói.6

Rész ben ha son ló rend szer mû kö dik Pá rizs
és Var só ese té ben, ahol a je len le gi fõ vá ros
tör té nel mi leg több, ko ráb ban ön ál ló tele-
pülés fú zi ó já val jött lét re – csak úgy, mint
Bu da pest a má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ ta-
nács rend szer ben –, s a fõ vá ro si ön kor mány -
zat nem csak te le pü lé si, ha nem tér sé gi (re gi o -
ná lis) fel adat kört is be tölt egy ben. 

5. Egy szin tû ön kor mány za ti mo dell a ke-
rü le tek tár su lá sa alap ján lét re jött fõ vá -
ro si ön kor mány zat tal

Felvetõdött olyan meg oldás is, amely a vá -
ros ré szek, a ke rü le tek fel ada ta ként ha tá roz za
meg alap ve tõ en az ön kor mány za ti jo go sít vá-
nyo kat, s ezek bõl szár maz tat ja mint egy a ke-
rü le ti ön kor mány za tok tár su lá sa ként mû-
ködõ fõ vá ro si ön kor mány za ti jo go sít vá nyo -
kat. Eb ben az eset ben a ke rü le tek polgár-
mestereibõl álló testület és az ál taluk vá lasz-
tott fõ pol gár mes ter lát ja el a több ke rü le tet
vagy a fõ vá ros egé szét érin tõ te le pü lés fej lesz -
té si, -üze mel te té si és -igaz ga tá si fel ada to kat,
s eb ben a kör ben a fõ vá ro si ön kor mány zat -
nak sza bá lyo zá si ha tás kö re is van.

Ebben az eset ben azon ban a ja vaslat csak
akkor lett vol na élet képes, ha a tör vény – az
új Alap tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján –
a kö te le zõ tár su lás al kal ma zá sá nak fel té te le it
is sza bá lyoz za.

Lon don ön kor mány za ta ha son ló két szin -
tû rend szert mû köd tet: Nagy-Lon don Ön-
kor mány za tá hoz tar toz nak: köz le ke dés, ke-
ret sza bá lyok al ko tá sa, vá ros stra té gia, rend-

36 Magyar Közigazgatás – Tudományos közlemények

4 Lásd rész le te seb ben: SZEG VÁ RI Pé ter: Váz la tos mo dell -
vál to zat a fõ vá ros és az agg lo me rá ció ja va solt ön kor mány-
za ti és köz igaz ga tá si rend sze ré re = Co mi ta tus, 7(1994).

5 Lásd rész le te seb ben: SZEG VÁ RI Pé ter: Ja vas lat a Fõ vá ro -
si Köz mun kák Ta ná csa min tá já ra lét re jött in téz mény ki-
alakításának jog al ko tá si kon cep ci ó já ra azért, hogy mi-
nél töb ben, job ban és könnyeb ben sze ret hes sük Bu da pes tet
= Ho gyan épül jön Bu da pest?, szerk. JUHA ROS Ró bert,
OCTOGON Köny vek 6., Ver ti go Pub lis hing Ki adói
Kft., Bu da pest, 2005.

6 Egy ilyen el kép zel he tõ va ri á ció a „city”-n kí vü li, a je len -
le gi ke rü le tek össze vo ná sá val lét re jö võ egy kül sõ ke rü -
let, illetve egy má sik va riáció a há rom részbõl álló fõ vá-
ros: egy bel sõ „city”-vel és a Duna men tén meg osztott
két nagy ön ál ló ke rü let tel (Pest–Buda).



õr ség és tûz ol tó ság. Ke rü le tek hez tar toz nak: 
te rek, par kok, par ko lás, he lyi köz szol gál ta-
tá sok nagy rész e, he lyi adók be sze dé se (ki vé -
ve: köz le ke dés). 

A fõ vá ros két szin tû ön kor mány za ti
rend szer e az új sza bá lyo zás ban

Az Mötv. fenn tart ja Bu da pes ten a két szin-
tû ön kor mány za ti rend szert, ugyan ak kor a fõ-
vá ro si ön kor mány za tot spe ci á lis jog ál lá sú te le-
pü lé si és te rü le ti ön kor mány zat ként ne ve sí ti.

Eb bõl kö vet ke zik, hogy a Bu da pes ten az
Mötv. ál tal és más ága za ti jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott te le pü lé si ön kor mány za ti fel-
ada to kat el sõ sor ban a ke rü le ti ön kor mány za -
tok lát ják el, ki vé ve a több ke rü let re, illetve
a fõ vá ros egé szé re ki ha tó fel ada to kat, ame-
lyek a fõ vá ro si ön kor mány zat kompeten-
ciájába ke rül nek. 

A fõ vá ro si ön kor mány zat hely ze té nek
meg ha tá ro zá sá nál az új sza bá lyo zás rög zí ti,
hogy te le pü lé si, te rü le ti ön kor mány za ti
funk ci ó ja mel lett el lát or szá gos je len tõ sé gû
fel ada to kat is, fi gye lem mel arra, hogy az új
Alap tör vény is Ma gyar or szág fõ vá ro sa ként je-
le ní ti meg Bu da pest stá tu sát.

Az új sza bá lyo zás a fõ vá ros rend sze ré nek
ki ala kí tá sa so rán el sõd le ges szem pont ként
ve szi fi gye lem be a vá ros üze mel te tés gaz da sá -
gos sá gá nak kér dé sét (ami a ko rábbi rend szer-
ben nyil ván va ló an nem va ló sult meg), va la -
mint azt a tényt, hogy az op timális mû ködés
„meg ta lá lá sa” ko mo lyan nö vel he ti a for rá -
sok fel hasz ná lá sá nak ha té kony sá gát. Az
Mötv. ál tal meg ha tá ro zott, 2013. ja nu ár 1-jé-
tõl ha tály ba lépõ új mun ka meg osz tást azon-
ban az ága za ti tör vé nyek fog ják rész le te sen
ki bon ta ni, meg ha tá roz va az egyes fel ada tok
tar tal mát és fel té te le it.

A fõ vá ro si ön kor mány za ti és köz igaz ga-
tási rend szert az új sza bályozás arra épí ti,
hogy ez biz to sít sa Bu da pest egy sé ges te le pü -
lés-fej lesz té sét és ha té kony te le pü lés-üze mel te té -
sét, emel lett – fi gye lem mel Bu da pest al kot -
má nyos stá tu sá ra – te gye le he tõ vé, hogy a fõ-

vá ro si ön kor mány zat el lát has sa a te rü le ti és az
or szá gos sze rep kö ré bõl adó dó fel ada to kat is.

A te le pü lé si ön kor mány za ti fel ada tok kö zül
– az egy sé ges vá ros ve ze tés je gyé ben – az új
tör vé nyi sza bá lyo zás biz to sít ja kü lö nö sen
a fõ vá ro si ön kor mány zat jog kö ré ben a vá ros-
ter ve zés és -fej lesz tés egy sé ge sí té sé nek, az
utak és a köz te rü le tek tu laj do no si és fenn-
tar tá si jo gá nak, az egy sé ges köz le ke dé si
és par ko lá si rend szer ki ala kí tá sá nak és meg-
szer ve zé sé nek, a he lyi adók egy sé ges be ve ze -
té sé nek és be sze dé sé nek, va la mint a for rá -
sok fõ vá ros és ke rü le tei kö zöt ti fel adat ará -
nyos el osz tá sá nak jo gát.

Az új tör vény rög zí ti, hogy te kin tet tel a
fõ vá ro si és a ke rü le ti ön kor mány za tok jog-
ál lá sá ra, az Alap tör vény ben biz to sí tott sza-
bá lyo zá si (ren de let al ko tá si) al kot má nyos
jog te kin te té ben min dig a fel ada tot meg ha tá -
ro zó tör vény nek kell je löl nie, hogy me lyik ön-
kor mány za tot il le ti meg ezzel kap cso lat ban a
ren de let al ko tá si jog kör. A köz te rü le tek el ne -
vezése ügyé ben ezt maga az Mötv. is a fõ vá-
ro si ön kor mány zat ha tás kö ré be utal ja, nem-
csak a sa ját tu laj do ná ba tar to zó te rü le te ken,
s ugyan csak tör vény, illetve kor mány ren de -
let ke re té ben tart ja szük sé ges nek le ha tá rol ni 
a fõ vá ro si ön kor mány zat sza bá lyo zá si kom-
pe ten ci á ját a köz le ke dés-szer ve zé si és par ko -
lás-sza bá lyo zá si kér dé sek ben.

A fõ vá ros és a ke rü le tek for rás meg osz tá sá -
nak alap el ve it kü lön tör vény ha tá roz za majd
meg, fi gye lem mel a 2013. évi költ ség ve tés
elõ ké szí té sét is meg ala po zó új fel adat ala pú
fi nan szí ro zá si rend szer re. Eh hez kap cso ló -
dó an kü lön tör vény ha tá roz za meg azt is,
hogy a két szin tû ön kor mány za ti rend szer -
ben me lyik ön kor mány zat mi lyen mó don
gya ko rol ja a he lyi adóz ta tás jo gát.

A me gyei ön kor mány za tok hoz ha son ló an 
a tér sé gi sze rep kört be töl tõ te rü le ti ön kor -
mány za tok nak te rü let fej lesz té si fel ada to kat
is szük sé ges el lát ni. Ilyen sze rep kört Bu da -
pest is be tölt, ezért a fõ vá ro si ön kor mány zat
fel ada tai kö zött a te rü let fej lesz tés sel össze füg gõ
te en dõ ket is sze re pel te ti az új tör vény és a te rü-
let fej lesz tés rõl és -ren de zés rõl szóló tör vény
mó do sí tá sa. Tu laj don kép pen ez nem új ke le -
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tû fel adatkör, mi vel 1999 óta a Fõ városi Köz -
gyû lés már el lát ta Bu da pes ten a me gyei te rü -
let fej lesz té si ta nács feladat körét, s ezt 2012.
ja nu ár 1-jé tõl is foly tat ja. Ugyan ak kor a fõ vá -
rosi ön kormányzat – a Pest megyei ön kor-
mány zat tal egye tem ben – meg örö köl te a re-
gi o ná lis és a tér sé gi (agg lo me rá ci ós) fej lesz té si 
ta ná csok sze rep kö rét is, ami hez – fi gye lem -
mel az euró pai vá ros há ló zat ban is po ten ci á li -
san be tölt he tõ met ro po lis sze rep kö ré re – for-
rá so kat is cél sze rû ren del ni.7

Bár az Mötv. erre nem tér ki, de a fõ városi
fej lesz té sek össze han go lá sa és for rás-ko or di-
ná ci ó ja ér de ké ben cél sze rû len ne lét re hoz ni
a Bu da pest Köz fej lesz té si Ta ná csot, amely a te -
rü let fej lesz té si in téz mény rend szer hez ha-
son ló an (a ko ráb bi Fõ vá ro si Köz mun kák

Ta ná csa mû kö dé si el ve i re épül ve) lát hat ná el
a fõ vá ro si je len tõ sé gû köz fej lesz té si fel ada -
to kat.8

A fõ vá ro si fej lesz té sek hez szük sé ges EU-
és köz pon ti költ ség ve té si for rá sok be vo ná sa
ér de ké ben rög zí te ni len ne cél sze rû a fõ vá ro -
si ön kor mány zat és a kor mány zat kö zöt ti
„terv szer zõ dés” meg kö té sé nek tör vé nyi fel té te-
le it is a 2013. évi költ ség ve tés elõ ké szí té sét meg-
ala po zó sza bá lyo zás sal együtt.

A fõ vá ro si ön kor mány za tok ér dek kép vi se-
le te is új sze rû en ala kul 2013. ja nu ár 1-jétõl,
ugyan is or szá gos ön kor mány za ti ér dek szö -
vet ség ala kí tá sá nak le he tõ sé gét te rem ti meg
az új tör vény leg alább tizenöt ke rületi ön -
kor mány zat szö vet ke zé se ese té re, akár a fõ-
vá ro si ön kor mány zat nél kül is.
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7 Vö. ESPON (Eu ro pe an Spa ti al Plan ning Ob ser va ti on
Net work): „Po ten ti als for poly cent ric de ve lop ment in Eu-
ro pe” 3. 1. 1. Final Report, Lu xembourg, 2005.

8 Lásd rész le te seb ben: SZEG VÁ RI: Ja vas lat a Fõ vá ro si Köz-
munkák…, i. m.
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A fõ vá ros két szin tû sza bá lyo zá si mo dell je

A cikk be mu tat ja a fõ vá ros ra vo nat ko zó sza bá lyo zá si mo del lek tör té ne tét 1990-tõl, és nem zet -
kö zi össze ha son lí tás ban vá zol ja a je len le gi sza bá lyo zás elõ ké szí té se kor meg fo gal ma zott koncep-
cionális el kép ze lé se ket. A ha tá lyos Alap tör vény, va la mint a he lyi ön kor mány za tok ról szóló
1990. évi LXV. tör vény és Ma gyarország helyi ön kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör -
vény ren del ke zé se i nek át te kin té sé vel be mu tat ja a fõ vá ro si két szin tû ön kor mány za ti rend szer sza-
bá lyo zá sá nak sa já tos sá ga it. A cikk ki tér a fõ vá ro si ön kor mány zat el té rõ funk ci ó i ból adó dó sza bá -
lyo zás spe ci a li tá sa i ra, így kü lö nö sen a fõ vá ro si és a ke rü le ti ön kor mány za tok kö zött meg osz tott
te le pü lé si ön kor mány za ti fel ada tok sza bá lyo zá sá ra, va la mint a fõ vá ro si ön kor mány zat me gyei ön-
kor mány za ti fel ada ta i nak sa já tos sá ga i ra. En nek ke re té ben szó van a fõ vá ros agg lo me rá ci ós és re-
gionális, va la mint az euró pai met ro po lisz-tér ség ben be töl tött sze rep kö ré bõl adó dó fe la da ta iról és
az  ehhez kap cso ló dó sza bá lyo zás be mu ta tás áról. A tanulmány érin ti a fõ vá ro si és ke rü le ti ön kor-
mány za tok gaz dál ko dá si sza bá lya i nak sa já tos sá ga it is, kü lö nös te kin tet tel a he lyi adóz ta tás jo gá nak 
spe ci a li tá sa i ra és a fõvárosi forrásszabályozás jelentõségére.
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SZVER CSÁK SZIL VIA

A he lyi ön kor mány za tok
szer vei és tár su lá sa ik*

Be ve ze tés

A rend szer vál to zás ko di fi ká ci ós mun ká -
já nak egyik leg fon to sabb ered mé nye a he-
lyi ön kor mány za tok ról szóló 1990. évi
LXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ötv.) meg-
alkotása volt, amely több mint két év tize-
den ke resz tül je len tet te – több nyi re sta bil –
alap ját a ma gyar ön kor mány za ti rend szer -
nek. A – ki sebb mó dosításokkal – öt és fél
vá lasz tá si cik lust meg élt jog sza bály azon-
ban mára már nem min den eset ben je len -
tett ga ranciát arra, hogy a he lyi ön kor-
mány za tok meg fe lel je nek a kor tár sa dal -
mi-gaz da sá gi ki hí vá sa i nak.

Ez a kö rülmény ve zetett arra, hogy a tör -
vény ho zás 2011-ben ki emelt fi gyel met szen-
telt az ön kor mány za tok ra vonat kozó jog-
szabályi ren del ke zé sek újrakodi fi ká lá sá ra.
Ma gyar or szág Alap tör vé nyé nek (a to váb -
biak ban: Alaptörvény) 31. cikk (3) be kezdé-
se sze rint a he lyi ön kor mány za tok mûködé-
sének ke re tét sar ka la tos tör vény ben ren de zi 
a jog al ko tó. A Ma gyar or szág he lyi ön kor -
mány za ta i ról szóló 2011. évi CLXXXIX.
tör vényt (a to váb bi ak ban: Mötv.) az Or-
szág gyû lés 2011. de cem ber 19-ei ülés nap ján
fo gad ta el.

Az új tör vény ki mon dot tan szi go rúbb ke-
re te ket szab az ön kor mány za ti au to nó mi á -
nak, egy út tal alap elv ként dek la rál ja a vá lasz -
tó pol gá rok ön kor mány zás hoz való kol lek -
tív jo ga i nak vé del mét.

Jelen pub likáció cél ja, hogy – a Mötv.
szer ke ze tét kö vet ve – váz la to san be mu tas sa
a he lyi ön kor mány za tok szer ve i nek mû kö -

dé sét és a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sai-
 ra vo nat ko zó sza bá lyo kat. A ta nul mány ter-
je del mi kor lá tai a tel jes ön kor mány za ti
rend szer fel vá zo lá sa he lyett szük ség sze rû en
egyes súly pon tok meg ke re sé sé re sar kall ja a
szer zõt. A jog in téz mé nyek tár gya lá sá nál ki-
emelt fi gyelmet for dítok a Mötv.-ben ko di-
fi kált új sza bá lyo zá si ele mek re és – me gyei
jogú vá ros jegy zõ je ként – a hosszas el mé le ti
fej te ge té sek he lyett a tör vény gya kor la ti al-
kal ma zá sá ra.

Ön kor mány zás, szer ve zet ala kí tás,
tár su lás a nem zet kö zi jog ban
és az Alap tör vény ben
A he lyi ön kor mány zás fo gal mát a leg ál ta -

lá no sab ban a He lyi Ön kor mány za tok Euró-
pai Char tá já nak1 (a to váb bi ak ban: Char ta)
3. cikk (1) be kezdése adja meg: „A he lyi ön -
kor mány zás a he lyi ön kor mány za tok nak azt
a jo gát és ké pes sé gét je len ti, hogy – jog sza bá -
lyi ke retek kö zött – a közügyek lé nyegi ré-
szét sa ját ha tás kö rük ben sza bá lyoz zák és
igaz gas sák a he lyi la kos ság ér de ké ben.” En-
nek meg fe le lõ en mond ja ki az Alap tör vény
31. cikk (1) be kez dé se: „Ma gyar or szá gon a
he lyi köz ügyek in té zé se és a he lyi köz ha ta -
lom gya kor lá sa ér de ké ben he lyi ön kor mány -
za tok mû köd nek.”

A he lyi ön kor mány za tok meg le he tõ sen
el vont fo gal má nak tisz tá zá sá hoz kö ze lebb
jutunk a Mötv. 2. § (1) be kezdésének idé zé-
sé vel: „A he lyi ön kor mány zás a te le pü lés,
va la mint a me gye vá lasz tó pol gá rai kö zös sé -
gének joga, mely nek so rán ér vényre jut az
ál lam pol gá ri fe le lõs ség ér zet, ki bon ta ko zik
az al ko tó együtt mû kö dés a he lyi kö zös sé -
gen be lül.”

A jog gya kor lás tar tal mát, a konk rét fel-
adat- és ha tás kö rök gya kor lá sát azon ban az
ese tek több sé gé ben nyil ván va ló an nem ké-
pes ha té ko nyan el lát ni a vá lasz tó pol gá rok
– adott eset ben több száz ezer fõ bõl álló –
kö zös sé ge, ezért az Alap tör vény 33. cikk

1 1985. ok tóber 15-én kelt egyezmény a Helyi Önkor-
mány za tok Euró pai Char tá já ról; ki hir det ve az 1997. évi
XV. tör vénnyel.

* A Kö zi ga zag tá si Aka dé mia kon fe ren cia so ro zat ke re tén
be lül, feb ru ár 23-án az NKE-n meg ren de zett He lyi ön-
kor mány za tok 2012 címû kon fe ren ci án el hang zott elõ-
adás köz lés re szánt vál to za ta.
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(1) be kez dé se is ne ve sí ti a kép vi se lõ-tes tü le -
tet mint a fel adat- és ha táskör cím zettjét. Ezt 
deklarálja a Mötv. 10. § (2) be kezdése is, ami -
kor ki mondja, hogy a he lyi köz ügyekben a
dön tést a he lyi kép vi se lõ-tes tü let vagy a vá-
lasz tó pol gá rok he lyi nép sza va zá son hoz zák
meg.

A he lyi ön kor mány zás nak mint alap jog -
nak leg lé nye ge sebb ele mei közé tar to zik
a sa ját szer ve ze ti és mû kö dé si rend meg-
határozása, va la mint az ön kor mány za tok
kö zös tár su lá sá nak ki ala kí tá sa. Ezek re utal
a Char ta 6. cik ké nek (1) be kez dé se és
10. cikk (1) be kezdése is: „A he lyi ön kor-
mányzatok – anél kül, hogy ez törvény ál ta-
lá no sabb ren del ke zé se it sér te né – a he lyi
szük ség le tek hez való al kal maz ko dás és a
ha té ko nyabb igaz ga tás ér de ké ben ma guk
ha tá roz hat ják meg bel sõ igaz ga tá si fel épí té -
sü ket. […] A he lyi ön kor mány za tok jo go -
sul tak arra, hogy ha tás kö rük gya kor lá sa
kö ré ben kö zös ér de kelt sé gû fel ada tok meg-
ol dá sa ér de ké ben együtt mû köd je nek, és
tör vé nyi ke re tek kö zött más he lyi ön kor -
mány za tok kal tár su lást hoz za nak lét re.”
A Char ta idé zett ren del ke zé sét eme li al kot -
mányos szint re az Alap törvény 32. cikk
(1) be kez dé se: „A he lyi ön kor mány zat a he-
lyi köz ügyek in té zé se kö ré ben tör vény ke-
re tei kö zött […] meg ha tá roz za szer ve ze ti és
mû kö dé si rend jét; […] sza ba don tár sul hat
más he lyi ön kor mány zat tal.”

Új tör vény
mint az ön kor mány za ti ság kó de xe
Már az 1990-ben el fogadott Ötv. is kó dex -

jel le gû nor ma ként volt is mert, az ön kor -
mány za tok gya kor la ti mû kö dé sé hez azon-
ban el en ged he tet len volt szá mos más tör vény 
rend sze res for ga tá sa. Kü lön tör vény sza bá -
lyoz ta a pol gár mes ter, va la mint a kép vi se -
lõk jog ál lá sát és dí ja zá sát, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gü ket, a te rü let szer ve zé -
si el já rást, az ön kor mány za ti tár su lá so kat és
– mint lex spe cialis – a több célú ön kormány-
za ti tár su lá so kat. A Mötv. meg al ko tá sa kor a
jog al ko tó tö re ke dett arra, hogy a ko ráb ban
kü lön nor má ban sza bá lyo zott ren del ke zé se -

ket is be le fog lal ja a tör vény be, ezzel erõ sít ve
a sar ka la tos jog sza bály kó dex jel le gét.

A Mötv. sza ka szo san (négy idõ pont ban)2

lép ha tály ba, ezzel pár hu za mo san az Ötv.
egyes ren del ke zé sei sza ka szo san vesz tik ha-
tá lyu kat. A he lyi ön kor mány za tok tár su lá -
sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl szóló 1997. évi
CXXXV. tör vény, a te rü let szer ve zé si el já -
rásról szóló 1999. évi XLI. tör vény és a te le-
pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi
tár su lá sa i ról szóló 2004. évi CVII. tör vény
2013. ja nu ár 1-jén, a he lyi ön kor mány za ti
kép vi se lõk jog ál lá sá nak egyes kér dé se i rõl
szóló 2000. évi XCVI. törvény a 2014. évi ál-
ta lá nos ön kor mány za ti vá lasz tá sok nap ján
vesz ti ha tá lyát, míg a pol gár mes te ri tiszt ség
el lá tá sá nak egyes kér dé se i rõl és az ön kor -
mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól szóló
1994. évi LXIV. törvény – az Ötv.-hez ha -
son ló an – sza ka szo san vesz ti ha tá lyát.

Bár je len ta nul mány ke re te it meg ha lad ja,
ér de mes meg em lí te ni, hogy az ön kor mány -
za ti hi va ta lok jo gal kal ma zói mun ká já ra szá-
mos más új – ál lam ház tar tá si, ál lam igaz ga tá -
si ha tó sá gi, igaz ság ügyi-szer ve ze ti, nem ze ti
va gyon ra vo nat ko zó stb. – tör vény ha tály ba 
lépése is köz vetlen ha tással lesz a 2014-ig ter -
je dõ idõ szak ban.

A he lyi ön kor mány za tok szer vei

Azzal, hogy a Mötv. 10. § (2) be kezdése
kimondja, hogy a he lyi köz ügyet a he lyi ön -
kor mány zat a he lyi kép vi se lõ-tes tü let vagy a
he lyi nép sza va zás dön té sé vel old ja meg, a
jog al ko tó a tes tü le tet a he lyi ön kor mány zat
leg fõbb szer vé vé te szi. Ugyan konk ré tan
nem mond ja ki a tör vény, szin tén a szer vek
kö zött szük sé ges meg em lí te ni a te le pü lé si
kép vi se lõ ket és a kö zü lük vá lasz tott ta nács -
no kot.

A kép vi se lõ-tes tü let szer ve i nek kö rét a
Mötv. 41. § (2) be kezdése az aláb biak sze rint
adja meg: pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter, a

2 2012. ja nuár 1.; 2012. áp rilis 15.; 2013. ja nuár 1. és a 2014.
évi ál ta lá nos ön kor mány za ti vá lasz tá sok nap ja.
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me gyei köz gyû lés el nö ke, a kép vi se lõ-tes tü -
let bi zott sá gai, a rész ön kor mány zat testü-
lete, pol gár mes te ri hi va tal, me gyei ön kor -
mány za ti hi va tal, kö zös ön kor mány za ti hi-
vatal, jegy zõ és tár sulás. Már most cél szerû
felhívni a fi gyelmet a Mötv. egyik nó vumá-
ra: az Ötv. 9. § (2) be kezdése ál tal meg adott
szervi kör 2013. ja nuár 1. nap ján két lé nye-
ges elem mel – a jegy zõvel és a tár sulással –
bõ vül. A két szerv ön kor mány za ti szerv-
ként tör té nõ ne ve sí té sé ben is tet ten ér he tõ a
tör vény al ko tó azon tö rek vé se, hogy a jegy-
zõt a ko ráb bi sze re pe (fõ ként az ál lam igaz -
ga tá si ha tó sá gi dön té sek meg ho za ta la) mel-
lett más sze reppel is el lássa, így – töb bek
kö zött erõ sít ve a tes tü let mun ká ját – egy
„le tisz tul tabb”, el sõ sor ban ön kor mány za ti
fel ada tot el lá tó jegy zõi stá tust ala kít son ki a
pol gár mes te ri hi va ta lok élén. Az zal pe dig,
hogy a tár su lás is a kép vi se lõ-tes tü let szer ve
lett, erõ södni lát szik az a tö rekvés, hogy az
ön kor mány za tok – anya gi és hu mán erõ for -
rá sa ik jobb ki hasz ná lá sa ér de ké ben – él je nek 
az együtt mû kö dés szám ta lan le he tõ sé gé vel.
A tör vény hez fû zött in do ko lás is ki emelt
cél ként fo gal maz za meg a tér sé gi össze fo gás
ki tel je sí té sét, a vá lasz tó pol gá rok ér de ke i nek 
és igé nye i nek meg fe le lõ tár su lá si rend szer
ki ala kí tá sát.

A te le pü lé si kép vi se lõ

A meg bí za tás ke let ke zé se és meg szû né se
Az Alap törvény 35. cikk (1) be kezdésé-

nek meg fe le lõ en az ál ta lá nos, egyen lõ, köz-
vet len és tit kos vá lasz tá son vá lasz tott ön-
kor mány za ti kép vi se lõ meg bí za tá sa, jo gai és
kö te le zett sé gei – a ko ráb bi tör vé nyi ren del -
ke zés hez ha son ló an – a meg vá lasz tá sá val ke-
let kez nek. A kép vi se lõ az ala ku ló ülé sen,
ille tõleg a meg vá lasz tá sát kö ve tõ elsõ ülé sen
es küt tesz a kép vi se lõ-tes tü let elõtt.

A tör vény ta xa tí ve fel so rol ja a meg bí za tás
meg szû né sé nek ese te it (a meg vá lasz tá sát kö-
ve tõ he lyi ön kor mány za ti ál ta lá nos vá lasz tás
nap ján, je löl tek hi á nyá ban el ma radt vá lasz tás 
esetén az idõ közi vá lasztás nap ján; ha a he lyi
ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te -

rek vá lasz tá sán már nem vá laszt ha tó; az
össze fér he tet len ség ki mon dá sá val; mél tat lan -
ság meg ál la pí tá sá val; ha az ön kor mány za ti
kép vi se lõ, annak az ülés nek az idõ pont já tól,
amelyrõl elsõ íz ben tá vol ma radt, egy éven át
nem vesz részt a kép vi se lõ-tes tü let ülé sén; le-
mon dás sal; a kép vi se lõ-tes tü let fel osz la tá sá -
val; a kép vi se lõ-tes tü let fel osz lá sa ese tén, va-
la mint az ön kor mány za ti kép vi se lõ ha lá lá -
val). Új elem a mél tat lan ság meg ál la pí tá sa,
amely jog in téz mény rész le tes be mu ta tá sá ra
nem csak a tör vény, ha nem a ké sõb bi ek ben
je len pub li ká ció is ki tér.

A le mon dás rész let sza bá lyai szin te szó
sze rint meg egyez nek a ko ráb bi nor má val.
Az, hogy össze fér he tet len ség és az ülés rõl
egy éven át tör té nõ tá vol ma ra dás ese tén a
kép vi se lõ-tes tü let mond ja ki ha tá ro za tá ban
a kép vi se lõi meg bí za tás meg szû né sét, szin-
tén nem új elem a ko rábbi sza bályozás-
hoz ké pest. A fel sorolás csak az új jog intéz-
ménnyel, a mél tat lan ság meg ál la pí tá sá val
egész ült ki.

Jo gai és kö te le zett sé gei
A Mötv. 32. § (1) be kezdése rög zíti az ún.

szabad man dátum el vét, vagyis azt, hogy az
ön kor mány za ti kép vi se lõk jo gai és kö te le -
zett sé gei azo no sak, és a te le pü lé si kép vi se lõ
a te le pü lés egé szé ért vál lalt fe le lõ ség gel kép-
vi se li vá lasz tó i nak ér de ke it. Az Alkot mány -
bíró ság több ször is rá mu ta tott, hogy „a te le -
pü lé si kép vi se lõk man dá tu ma ugyan úgy
sza bad man dá tum, mint az or szág gyû lé si
kép vi se lõ ké”3, mert „az egyé ni vá lasztóke-
rü let ben meg vá lasz tott kép vi se lõk is el sza -
kad nak az õket meg vá lasz tó szû kebb kö zös -
ség tõl.”4 A 32. § (2) be kezdésében meg hatá-
ro zott kép vi se lõi jo gok és kö te le zett sé gek
között új elemet is ta lálunk. Ed dig nem
mondta ki exp ressis ver bis tör vény a kép vi-
se lõ azon jo gát, hogy kez de mé nyez he ti ren-
de let meg al ko tá sát vagy ha tá ro zat meg ho za -
talát, bár min den bi zonnyal nem áll ta vol na
ki az al kot mány bí ró sá gi pró bát egy olyan

3 67/2002. (XII. 17.) AB-ha tá ro zat in do ko lá sa.
4 71/2006. (XII. 15.) AB-ha tá ro zat in do ko lá sa.



szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat, amely va-
la mely mó don (leg alább bi zott sá gi ülé sen,
kép vi se lõ cso port vagy meg ha tá ro zott szá-
mú kép vi se lõ együt tes elõ ter jesz té se ese tén)
nem adta vol na meg a kép viselõnek a kép vi-
se lõi mun ka mag vát je len tõ ja vas lat té te li jo-
got. To vábbra is ne vesíti a tör vény a kép -
viselõ kér dé sé re adan dó kö te le zõ vá laszt, a
ha tár idõ azon ban a ko ráb bi ti zen öt nap he-
lyett har minc nap lett. A kép viselõ részt ve -
het ta nács ko zá si jog gal a kép vi se lõ-tes tü let
bár mely bi zott sá gá nak ülé sén, azon ban az
új sza bá lyo zás – az eset le ges té ves jog gya kor -
lat el ke rü lé se ér de ké ben – egy ér tel mû en ki-
mondja, hogy a jog a nyil vános és a zárt ülé -
sek re is ki ter jed. A kép vi se lõ a mun ká já hoz
szük sé ges tá jé koz ta tást a Mötv. sze rint a
pol gár mes ter tõl igé nyel he ti, és a pol gár mes -
ter in téz ke dé sét kez de mé nyez he ti köz ér de -
kû ügy ben. Az Ötv. sze rint a kép viselõ
mind két eset ben köz vet le nül for dul a hi va -
tal hoz. A mó do su lás egy ér tel mû en azt a
szem lé le tet köz ve tí ti, hogy a tes tü let (po li ti -
kus) tag jai ki zá ró lag a hi va talt irá nyí tó pol-
gár mes te ren ke resz tül lép je nek kap cso lat ba
a szak mai – és nem po litikai – ala pon mû kö-
dõ ap pa rá tus sal. A tá jé koz ta tás ra irány adó
határidõ itt is har minc nap lett a ko rábbi ti -
zen öt nap pal szem ben. To vább ra is fel men -
tést él vez a kép vi se lõ a mun ka he lyén a fel-
adat végzés alól a tes tü le ti mun ká ban való
rész vé tel hez szük sé ges idõ tar tam alatt, ki e -
sett jö ve del mé nek meg té rí té sé re is igényt
tart hat. Az esély egyen lõ ség kö ve tel mé nyé -
nek meg fe le lõ en meg il le ti a jel nyelv és a spe-
ci á lis kom mu ni ká ci ós rend szer hasz ná la tá -
nak joga. Kö te le zett ség ként em lí ti a tör vény 
az ülé sen tör té nõ meg je le nést és a döntés-
hozatalban való rész vételt. Míg ko ráb ban
a kép vi se lõ-tes tü let maga gon dos kod ha tott a
kép vi se lõi kép zé sé rõl, a Mötv. nó vu ma,
hogy a kép vi se lõ es kü té te lét kö ve tõ há rom
hó na pon be lül kö te les részt ven ni a kor-
mány hi va tal ál tal szer ve zett kép zé sen. A sar-
ka la tos tör vény exp res sis ver bis ki mond ja azt
is, hogy a kép vi se lõ kö te les kap cso la tot tar ta -
ni a vá lasz tó pol gá rok kal, és éven te leg alább
egy al ka lom mal tá jé koz ta tást nyúj ta ni kép-

viselõi te vé keny sé gé rõl. A kap cso lat tar tás és
a tá jé koz ta tás mód já nak meg ha tá ro zá sa (fo-
ga dó ó ra, la kos sá gi fó rum, hír le vél, in ter ne tes 
ol dal, saj tó tá jé koz ta tó stb.) a gya kor lat ra ma-
rad.

A kö te le zett sé ge it meg sze gõ kép vi se lõ vel
szem ben szank ció al kal maz ha tó: tisztelet-
díját és ter mé szet be ni jut ta tá sát a képviselõ-
 testület leg fel jebb ti zen két havi idõ tar tam ra
csök kent he ti vagy meg von hat ja. Újabb kö te -
le zett ség sze gés ese tén a szank ció meg is mé tel -
he tõ.

A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ
tisz te let dí ja és egyéb jut ta tá sai
A kép vi se lõ és a bi zott ság nem kép vi se lõ

tag jai ré szé re – he lyi ren de let ben meg ha tá -
ro zott – tisz te let díj, va la mint ter mé szet be ni
jut ta tás ál la pít ha tó meg. Anél kül, hogy ez a
kö te le zõ ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá -
sát ve szé lyez tet né, a ta nács nok, a bi zott sá -
gi el nök és a bi zottsági tag szá mára ma ga-
sabb össze gû tisz te let díj is meg ál la pít ha tó.
Egye bek ben nyil ván va ló an a Mötv. kép vi se -
lõt meg il le tõ jo gok egyen lõ sé gét elvi szin ten 
ki mon dó 32. § (2) be kez dé sé re kell fi gye lem -
mel len ni. Le he tõ ség van a kép vi se lõ-tes tü -
let kép vi se le té ben vagy a kép vi se lõ-tes tü let,
il le tõ leg a pol gár mes ter meg bí zá sá ból vég zett
te vé keny ség gel össze füg gõ, a kép vi se lõ ál tal
elõ le ge zett, szám lá val iga zolt, szük sé ges költ-
sé gek meg té rí té sé re, amely nek ki fize té sét a
pol gár mes ter en ge dé lye zi. A köz pén zek át-
lát ha tó sá gá nak elve sze rint a Mötv. köz ér -
dek bõl nyil vá nos adat nak5 nyil vá nít ja a kép-
vi se lõi tisz te let dí ja kat és egyéb jut ta tá so kat.

Össze fér he tet len ség
és az össze fér he tet len sé gi el já rás
A Mötv. in do ko lá sa sze rint a kép vi se lõi

meg bí za tás „ter mé sze té nél fog va köz bi zal -
mi jel le gû”, ezért a tiszt sé get be töl tõk nek
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ma gas er köl csi mér cé nek kell meg fe lel nie.
A tör vény szó hasz ná la tá val élve a kép vi se lõ, 
va la mint a kép vi se lõ-tes tü let bi zott sá gá nak
nem kép vi se lõ tag ja „nem foly tat hat olyan
te vé keny sé get, amely e fel ada tá nak el lá tá sá -
hoz szük sé ges köz bi zal mat meg in gat hat ja”.
Ezen túl a Mötv. 36. § (2) be kezdésében ta -
xa tí ve fel so rolt össze fér he tet len sé gi okok a
ha tal mi ágak el vá lasz tá sa el vé nek, va la mint
a dön té si hely zet ben lévõ kép vi se lõk gaz da -
sá gi füg get len sé gé nek és be fo lyás men tes sé -
gé nek ér vé nye sí té sét cé loz zák.

Az ön kor mány za ti kép vi se lõ az össze fér -
he tet len sé gi okot a meg vá lasz tá sá tól, il le tõ leg 
az össze fér he tet len ség fel me rü lé sé tõl szá mí -
tott har minc na pon be lül kö te les meg szün -
tetni. Ha a kép viselõ en nek nem tesz ele get,
ak kor a kép vi se lõ-tes tü let a so ron kö vet ke zõ
ülé sén, de leg ké sõbb az össze fér he tet len ség
meg ál la pí tá sá nak kez de mé nye zé sét kö ve tõ
har minc na pon be lül ha tá ro zat tal megálla-
pítja az össze fér he tet len ség alap já ul szol gá ló
kö rül mé nyek fenn ál lá sát, és ki mond ja az
össze fér he tet len sé get. Az össze fér he tet len ség
meg ál la pí tá sát bár ki in dít vá nyoz hat ja. A sza-
bá lyo zás új don sá ga a res  iudicata tör vény be
eme lé se, vagyis a nyil ván va ló an rossz hi sze -
mû kez de mé nye zé sek (amennyi ben nem tar-
talmaz új tényt vagy kö rülményt) ese tén már
az össze fér he tet len sé get vizs gá ló bi zott ság le-
zár hat ja az ügyet ér de mi vizs gá lat nél kül.
A kép vi se lõ össze fér he tet len sé gét meg ál la pí -
tó dön tés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül kér-
he ti a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát a tör-
vény szék tõl, amely har minc na pon be lül
nem pe res el já rás ban ha tá roz, ugyan ak kor sor
ke rül het a kép vi se lõ, az össze fér he tet len sé get 
in dít vá nyo zó sze mély, va la mint az össze fér -
he tet len sé get ki mon dó tes tü let kép vi se lõ jé -
nek meg hall ga tá sá ra. A bí ró ság dön té se ellen
to váb bi jog or vos lat nak és fe lül vizs gá lat nak
nincs he lye. A kor mány hi va tal to vább ra is
jo go sult arra, hogy köz vet le nül kez de mé -
nyez ze a kép vi se lõ össze fér he tet len sé gé nek
ki mon dá sát a bí ró ság elõtt. Eb ben az eset ben
– a jog or vos la ti jog biz to sí tá sá nak kö ve tel -
mé nyé re fi gye lem mel – az íté let ellen az
érin tett kép vi se lõ vagy a kor mány hi va tal
fel leb be zést nyújt hat be, azon ban a má sod -

fokú bí róság dön tése ellen már nincs he lye
jog or vos lat nak.

Mél tat lan ság
Új elem ként sza bályozza a tör vény a mél -

tat lan ság ki mon dá sát. A sza bá lyo zás a 2014.
évi ál ta lá nos ön kor mány za ti vá lasz tá so -
kat kö ve tõ en al kal ma zan dó. A Mötv. 38. §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott okok egyik
cso port já ba a bün te ten dõ cse lek mény el-
követésével kap cso la tos kö rül mé nyek tar-
toznak (köz ügyek gya kor lá sá tól jog erõs
eltil tás, szán dé kos bûn cse lek mény miatt
vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re íté lés,
kény szer gyógy ke ze lés jog erõs el ren de lé se).
A má sik cso port ba a pénz ügyi-gaz da sá gi kö-
te le zett sé gek nem tel je sí té se (köz tar to zás,
fel szá mo lás so rán ki nem elé gí tett kö ve te lé -
sek, jog erõs bí ró sá gi dön tés vég re haj tá sá -
nak aka dá lyo zá sa) tar to zik, és mél tat lan ság
miatt szün tet he tõ meg a meg bí za tá sa annak
is, aki a sze mé lyé vel szem ben fel me rült
össze fér he tet len sé gi okot nem je len tet te be.

A kép vi se lõi tiszt ség mél tó sá gát hi va tott
megõrizni az az új szabály is, amely sze rint a 
kép vi se lõ a meg vá lasz tá sát kö ve tõ har minc
na pon be lül kö te les ké rel mez ni fel vé te lét az
adó zás rend jé rõl szóló tör vény ben megha-
tározott köz tar to zás men tes adó zói adat bá -
zis ba.

A mél tat lan ság meg ál la pí tá sá nak el já rá si
kér dé se i re az össze fér he tet len ség re vo nat ko -
zó tör vé nyi ren del ke zé se ket ren de li el al kal -
mazni a Mötv. 

Va gyon nyi lat ko zat-té te li el já rás
A kép vi se lõ to vább ra is kö te les vagyon-

nyilatkozatot ten ni. En nek sza bá lyai szin-
tén be épül tek az ön kor mány za ti kó dex be.
A nyi lat ko za tot a kép vi se lõ a meg vá lasz tá sát
kö ve tõ har minc na pon be lül, majd min den
év ja nu ár vé gé ig kö te les ki töl te ni, amely hez
csa tol nia kell a vele kö zös ház tar tás ban élõ
hoz zá tar to zói nyi lat ko za tát is. Amennyi ben
e kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, képvi-
selõi jo ga it nem gya ko rol hat ja, tisz te let dí -
jat, juttatást nem kap hat. Míg a képvi selõ
vagyon nyilatkozata köz ér dek bõl nyil vá nos,
hoz zá tar to zói nyi lat ko za tá ba to vább ra is
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csak a va gyonnyi lat ko za tot vizs gá ló bi zott -
ság tag jai te kint het nek bele cél hoz kö töt ten,
ki zá ró lag el len õr zés kor. Va gyon nyi lat ko zat-
tal kap cso la tos el já rás – a ko ráb bi sza bá lyo -
zás nak meg fe le lõ en – bár ki ál tal kez de mé -
nyez he tõ.

A ta nács nok
A tör vény – az Ötv. ko rábbi ren delkezé-

se i hez ha son ló an – le he tõ sé get biz to sí t ta-
nács nok vá lasz tá sá ra. A pol gár mes ter ja vas -
la tá ra ta nács nok nak meg vá lasz tott képvi-
selõ fel ügye li a tes tü let ál tal meg ha tá ro zott
ön kor mány za ti fel adat kö rök el lá tá sát.

A kép vi se lõ-tes tü let

Jog ál lá sa
A kép vi se lõ-tes tü let az ön kor mány za ti jo-

gok gya kor lá sá nak cent ru ma, a he lyi köz-
ügyek in té zé sé nek leg fon to sabb szer ve. Tag-
jai a vá lasz tó pol gá rok tól köz vet le nül nye rik 
meg bí za tá su kat (nép szu ve re ni tás), a leg fon -
to sabb kér dé sek ben (pl. költ ség ve tés el fo ga -
dá sa, ren de let al ko tás, el já rás kez de mé nye zé -
se az Al kot mány bí ró ság nál stb.) ki zá ró lag
maga dönt het, fel osz la tá sá ra – szûk tör vé nyi 
ke re tek kö zött – csak az Or szág gyû lés jo-
gosult.

Újdonság a Mötv.-ben, hogy a polgár-
mester a képviselõ- testület ha tás kö re it a bi-
zottságai, a rész ön kor mány zat tes tü le te és a
tár su lás mel lett a jegy zõ re is át ru ház hat ja.
To vább ra is ti los az át ru há zott ha tás kör to-
váb bi át ru há zá sa.

A tör vény ta xa tí ve meg ad ja azo kat a ha-
tás kö rö ket, ame lyek nem ru ház ha tók át a
tes tü let más szer vé re.

Mû kö dé se
A tes tü let ala ku ló ülé sét a vá lasz tást kö-

vetõ ti zenöt na pon be lül tart ja meg. Az ala -
kuló ülést a pol gármester hív ja össze és õ is
vezeti, ez utóbbi ed dig a kor elnök joga volt.
Míg ko ráb ban egy tör vé nyi elõ írás6 ér tel mé -

ben hat hó nap állt a tes tü let ren del ke zé sé -
re az ala ku ló ülést kö ve tõ en a szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat meg al ko tá sá ra, il le tõ -
leg fe lül vizs gá la tá ra, a Mötv. sze rint erre leg-
késõbb a cik lus má sodik ülé sén sort kell ke -
rí te ni. Ed dig az idõ pon tig kell dön te ni a bi-
zott sá gi struk tú rá ról, a bi zott ság tag ja i ról,
az al pol gár mes ter(ek) sze mé lyé rõl és il let -
mé nyé rõl.

A ko ráb bi ak hoz ha son ló an kla u di ká ló
kó gen ci á val él a tör vény al ko tó, ami kor leg-
alább évi hat tes tületi ülés tar tását írja elõ
az ön kor mány za tok nak. A kép vi se lõk egy-
negyede és a bi zottság mel lett ülés össze hí-
vá sát kez de mé nyez he ti a kor mány hi va tal
ve ze tõ je is.

A kép vi se lõ-tes tü let ülé sét a pol gár mes -
ter, aka dá lyoz ta tá sa ese tén az – ál ta la ki je lölt 
– al pol gár mes ter hív ja össze és ve ze ti. Mind-
két tiszt ség egy ide jû be töl tet len sé ge ese té re a
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban kell
ren del kez ni az ülés össze hív ás és -ve ze tés
mód já ról.

Fõ sza bály sze rint a kép vi se lõ-tes tü let ülé-
se nyil vános. Zárt ülést kell tar tani egy részt
ön kor mány za ti ha tó sá gi, össze fér he tet len -
sé gi, mél tat lan sá gi, ki tün te té si ügy tár gya lá -
sa kor, fe gyel mi bün te tés ki sza bá sa, va la mint 
va gyon nyi lat ko zat tal kap cso la tos el já rás
esetén, egyes va gyoni ügyek ben, ha a tár gya-
lás az ön kormányzat vagy más üz leti ér de-
két sér te né, va la mint meg ha tá ro zott sze mé -
lyi ügyek ben, ha az érin tett azt ki fejezetten
kéri. Ez utób bi eset ben a ko rábbi sza bályo-
zás a nyil vá nos ülés tar tá sá hoz igé nyel te az
érin tett be le egye zé sét, vagyis a jog al ko tó is-
mét tett egy lé pést a na gyobb nyil vánosság
meg te rem té sé nek irá nyá ba.

A gya kor lat hoz iga zo dott a sza bá lyo zás
azzal, hogy a zárt ülé sen részt ve võk kö rét
– kép vi se lõ-tes tü let tag jai, al pol gár mes ter,
jegy zõ, meg hí vott szak ér tõ – ki bõ ví tet te az
al jegy zõ vel és a meg hí vott ügy in té zõ vel.

A tes tü let ak kor ha tá ro zat ké pes, ha az
ülé sen az ön kor mány za ti kép vi se lõk nek
több mint a fele je len van. A ha tározatokat
– fõ sza bály sze rint – nyílt sza va zás sal hoz za. 
Név sze rin ti sza va zás ren del he tõ el a kép-
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viselõk egy ne gye dé nek in dít vá nyá ra, to váb -
bá az SzMSz-ben meg ha tá ro zott ese tek ben.
A sza va zás egy al ka lom mal meg is mé tel he tõ, 
ha ered ménye fe lõl két ség me rül fel. A dön -
tés ho za tal ból – a ko ráb bi sza bá lyo zás nak
meg fe le lõ en – ki zár ha tó az, akit vagy aki nek 
hoz zá tar to zó ját az ügy sze mé lye sen érin ti.
Új ele me a tör vénynek, hogy az érin tettség
el ma ra dá sá nak jog kö vet kez mé nye it a szer-
ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban ren dez he -
tik az egyes tes tületek.

Nó vu ma a Mötv.-nek, hogy ta xa tí ve fel-
so rol ja az ülés jegy zõ köny vé nek tar tal mi
elemeit. A tör vény ki mondja, hogy a jegy -
zõ könyv köz ok irat, azt a pol gár mes ter és
a jegy zõ írja alá, és ti zenöt na pon be lül
meg kell kül de ni a kor mány hi va tal nak. Az
Ötv.-hez ha sonlóan a Mötv. is rög zíti, hogy
a vá lasz tó pol gá rok be te kint het nek a nyil-
vános ülés elõ ter jesz té se i be és jegyzõköny-
veibe.7

Szin tén rész le tes fel so ro lást ta lá lunk a tör-
vény ben a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat 
tar tal mi ele me i rõl. To vább ra is elõ írás a leg-
alább évi egy köz meg hall ga tás tar tá sa.

A kép vi se lõ-tes tü let bi zott sá gai
A kép vi se lõ-tes tü let nek a szer ve ze ti és

mû kö dé si sza bály zat kö te le zõ tar tal mi ele-
me ként kell meg ha tá roz nia a bi zott sá ga it, a
bi zott sá gi ta gok szá mát, a bi zott sá gok fel-
adat- és ha tás kö rét, mû kö dé sük alap ve tõ
sza bá lya it. Je len tõs ér dek fû zõ dik a fo lya -
ma tos mû kö dõ ké pes ség fenn tar tá sá hoz, en-
nek meg fe le lõ en a bi zott sá gok lét re ho zá sá ra 
ren del ke zés re álló idõt a Mötv. kor lá toz za, a
kö te le zõ en lét re ho zan dó, va la mint a szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro -
zott bi zottságokat az ala kuló vagy az azt kö -
ve tõ ülé sen a pol gár mes ter elõ ter jesz té sé re
meg kell vá lasz ta ni. 

A jog sza bály az éssze rû ség, költ ség ta ka ré -
kos ság kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ en la-
kos ság szám tól füg gõ en dif fe ren ci ál:

– száz fõt meg nem ha ladó la kosú te lepü-
lé sen: a kép vi se lõ-tes tü let lát ja el a fel ada to -
kat, nincs bi zottság;

– ezer fõt meg nem ha ladó la kosú te lepü-
lé sen egy bi zott ság is el lát hat ja a kö te le zõ
fel adat- és ha tás kö rö ket;

– két ezer fõ nél több la ko sú te le pü lé sen
pénz ügyi bi zott ság lét re ho zá sa kö te le zõ.

A va gyon nyi lat ko za tok vizs gá la tát a szer-
ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá -
rozott bi zottság vég zi, a tör vény más bi zott-
ság meg ala kí tá sát is el ren del he ti.8

A le gi ti mi tás, va la mint a választópol-
gárok ön kor mány zás ban való rész vé te le
egyen sú lyá nak biz to sí tá sa ér de ké ben a bi-
zottság el nökét és – el nökkel együtt szá mí-
tott – tagjainak több mint a felét az ön kor-
mány za ti kép vi se lõk kö zül kell vá lasz ta ni,
és tag le het nem kép viselõ is. A Mötv. a nem
kép vi se lõ ta gok ra ki ter je dõ ha tállyal sza bá -
lyoz za a meg bí za tás idõ tar ta mát, amely iga-
zo dik a kép vi se lõ-tes tü let meg bí za tá sá nak
idõ tar ta má hoz (ki vé telt ké pez, ha a bi zott sá -
got a kép vi se lõ-tes tü let meg szün te ti).

2013. ja nuár 1-tõl nem le het bi zottság el -
nö ke vagy tag ja a pol gár mes ter (je len leg az
össze fér he tet len ség gel érin tett kör tá gab ban
meg ha tá ro zott, ki ter jed az al pol gár mes ter -
re, a nem ze ti sé gi ön kor mány zat el nö ké re,
a kép vi se lõ-tes tü let hi va ta lá nak dol go zó já -
ra is).

A pol gár mes ter fon tos jo go sít vá nyok kal
ren del ke zik a bi zott sá got il le tõ en:

– az õ elõ ter jesz té sé re szün tet he tõ meg
vagy vál toz tat ha tó meg a sze mé lyi össze té -
tel, lét szám;

– az in dítványára össze kell hív ni a bi -
zottságot (új elem a határidõ: nyolc nap);

– lé nye ges kont roll sze re pet tölt be az zal,
hogy fel füg geszt he ti a bi zott ság dön té sé nek
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7 Fontos megjegyezni, hogy bár a Mötv. 52. § (3) bekezdé-
sé ben ki zá ró lag a jegy zõ könyv és elõ ter jesz té sek nyil vá -
nos sá gát eme li ki, a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá nak
kö ve tel mé nyé re fi gye lem mel az in for má ció sza bad ság
szem pont já ból azo nos mó don ke ze len dõ a jegy zõ könyv,
a hang- és kép felvétel is, vagyis ké résre ezek rõl is má sola-
tot és tá jé koz ta tást kell adni. (Lásd Pé ter fal vi At ti la adat-
vé del mi biz to s 87/K/2006 szá mú ál lás fog la lá sát.)

8 El ren de li pél dá ul a nem ze ti köz ne ve lés rõl szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (1) be kezdése (hatályos 2012. szep-
tem ber 1-jé tõl), va la mint a nem ze ti sé gek jo ga i ról szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 10. § (9) be kezdése (hatályos
2013. ja nu ár 1-jé tõl).



vég re haj tá sát, ha el len té tes a kép vi se lõ-tes tü -
let ha tá ro za tá val vagy sér ti az ön kor mány -
zat ér de ke it.

Hi ány pót ló sza bá lyo zás ként a Mötv. ren-
del ke zik a bi zott sá gi el nö ki, tagi tiszt ség rõl
tör té nõ le mon dás sza bá lya i ról.

A bi zott ság fel ada ta: a kép vi se lõ-tes tü le ti
dön té sek elõ ké szí té se, kez de mé nye zé se, elõ-
ter jesz té sek kel kap cso la tos ál lás fog la lás, át-
ru há zott ha tás kör ben dön tés ho za tal.

A Mötv. té te le sen fel so rol ja, hogy mely
ese tek ben – mi lyen el té rés sel – kell al kal -
maz ni a kép vi se lõ-tes tü let re vo nat ko zó sza-
bá lyo kat.

A Mötv. jog sza bá lyi ke re te ket ad az ed di -
gi tény le ges gya kor lat nak, a jegy zõ ti zen öt
na pon be lül kö te les a bi zott sá gi ülés jegy zõ -
köny vét a kor mány hi va tal nak meg kül de ni.

Te le pü lés ré szi ön kor mány zat
A te le pü lés ré szi ön kor mány zat tör vény -

ben rög zí tett cél ja: va la mely te le pü lés rész
sa já tos ér de ke i nek kép vi se le te. A tes tü le ti
kép vi se let re meg vá laszt ha tó sze mé lyi kör
en nek meg fe le lõ en kor lá to zott: tag jai csak
te le pü lé si kép vi se lõk és az adott te le pü lés ré -
szen élõ vá lasz tó pol gá rok le het nek. Ön kor -
mány za ti ha tó sá gi ha tás kör nem ru ház ha tó
a rész ön kor mány zat tes tü le té re. Szer ve ze té -
re, mû kö dé sé re, tag ja i ra egye bek ben a bi-
zott sá gok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al-
kal maz ni.

Pol gár mes ter, al pol gár mes ter

Pol gár mes ter
Tiszt sé gét fõ ál lás ban vagy tár sa dal mi

megbízatásban lát ja el. A Mötv. nem köti la -
kos ság szám hoz a tiszt ség tár sa dal mi meg bí -
za tás ban való be töl té sét (je len leg há rom -
ezer nél ke ve sebb la ko sú köz ség ben le het).

A pol gár mes ter szé les kö rû le gi ti mi tá sá -
ból ere dõ ki emel ke dõ sze re pe a to váb bi ak -
ban is meg ma rad, õ a kép vi se lõ-tes tü let el nö -
ke, össze hív ja és ve ze ti az ülé se ket, tag ja a
tes tü let nek.

A jog sza bály konk ré tan rög zí ti a ha tás -
kör-át ru há zás ke re te it, a pol gár mes ter ha tás -

kö re gya kor lá sát ki zá ró lag az al pol gár mes -
ter re, a jegy zõ re, va la mint a pol gár mes te ri
hi va tal, a kö zös ön kor mány za ti hi va tal ügy-
in té zõ jé re ru ház hat ja át.

Új elem ként je lenik meg, hogy a kép vise-
lõ-tes tü let he lyett a pol gár mes ter gya ko rol ja 
a mun kál ta tói jo go kat a jegy zõ te kin te té -
ben, amely a kép vi se lõ-tes tü let és a hi va tal
ve ze tõ je kö zöt ti bi zal mi vi szony erõ sö dé se
irá nyá ba hat.

Erõs jo go sít vány nak te kint he tõ az ún.
„vé tó jog”. Amennyi ben a pol gár mes ter a
kép vi se lõ-tes tü let dön té sét a he lyi ön kor -
mány zat ér de ke it sér tõ nek tart ja, kez de mé -
nyez he ti az ügy is mé telt tár gya lá sát (ez alól
ér te lem sze rû en ki vé telt ké pez a kép vi se -
lõ-tes tü let ön fel osz la tá sá ról szóló és a pol-
gár mes ter tiszt sé gé nek meg szün te té sé re
irá nyuló ke re set be nyúj tá sá ra vo nat ko zó
dön tés). A dön tést nem le het vég re haj ta ni
mind ad dig, amíg ar ról a kép vi se lõ-tes tü let
meg is mé telt tár gya lás alap ján, ti zen öt na-
pon be lül nem dönt. Lé nyeges ki emelni,
hogy az ere de ti dön tés hez szük sé ges sza va -
za ti arány tól füg get le nül ez eset ben a kép vi -
se lõ-tes tü let nek mi nõ sí tett több ség gel kell
dön te nie, amely a ja vas lat szé les kö rû tá mo -
ga tá sát kö ve te li meg.

A gya kor la ti ta pasz ta la tok so rán felme-
rülõ igé nyek jog sza bá lyi meg je le ní té se ként
a ha té kony mû kö dés elõ se gí té sé re a pol gár -
mes ter jog kö re ki bõ vül:

– dönt het olyan ügyek ben, ame lyek ben a
kép vi se lõ-tes tü let két egy mást kö ve tõ ülé-
sén nem tu dott dönteni;

– dönthet a két ülés kö zötti idõ szakok-
ban fel me rü lõ, ha laszt ha tat lan, a képviselõ-
 testület ha tás kö ré be tar to zó ön kor mány za ti 
ügyek ben;

– ön kor mány za ti ren de let ben meg ha tá -
ro zott ér ték ha tá rig dönt het a for rás fel hasz -
ná lás ról.

A fen ti ese tek ben ter mé sze te sen a pol gár -
mes ter kö te les a dön tés rõl a kép vi se lõ-tes tü -
le tet tá jé koz tat ni.

A pol gár mes te ri tiszt ség meg szû né se ese-
te i nek köre ta xa tí ve fel so ro lás ra ke rül, a ha-
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tá lyos ren del ke zé sek hez ké pest ki bõ vül a
mél tat lan ság meg ál la pí tá sá val.

A je len le gi sza bá lyo zás tól el té rõ en a pol-
gár mes ter tiszt sé ge nem az írás be li le mon dó
nyi lat ko zat alá írá sá nak a nap já val szû nik
meg, ha nem – az ön kor mány za ti kép vi se lõ -
höz ha son ló an – az ál ta la meg ha tá ro zott, a
le mon dást kö ve tõ egy hó na pon be lü li idõ-
pont ban, en nek hi á nyá ban az írás be li nyi lat -
ko zat át vé te lé nek nap já val. A pol gár mes tert 
fe le lõs dön tés ho za tal ra sar kall ja a le mon dás
vissza von ha tat lan sá ga.

A jog al ko tó tör vé nyi szint re eme li a
polgár mesteri tiszt ség meg szün te té sé re irá-
nyuló ke re set be nyúj tá sá hoz kap cso ló dó
eljá rási kér dést: a dön tés ho za tal ban a pol gár -
mes ter nem ve het részt, de a ha tá ro zat ho za -
tal nál a ha tá ro zat ké pes ség szem pont já ból je-
len lé võ nek kell te kin te ni. A ja vas lat el fo ga -
dá sá hoz szé les kö rû kon szen zus, mi nõ sí tett
több ség szük sé ges, a ke re se tet az il le té kes
tör vény szék bí rál ja el.

Lé nye ge sen vál to zik a pol gár mes ter dí-
jazása, költ ség té rí té se. Je len leg a fõ ál lá sú pol-
gár mes ter il let mé nye, tár sa dal mi meg bí za tá -
sú pol gár mes ter tisz te let dí ja a köz tisztviselõi
il let mény alap és – a te le pü lés la kos ság szá má -
tól, illetve tí pu sá tól füg gõ en – meg ha tá ro -
zott szor zó szám szor za ta. A szám lá val iga-
zolt, szük sé ges költ sé ge it meg kell té rí te ni,
illetve vá laszt hat az il let mé nye/tisz te let dí -
ja 20–30%- ának meg fe le lõ mér té kû költség-
átalányt.

A Mötv. 2013. ja nuár 1-tõl a fõ polgármes-
ter il let mé nyét a mi nisz ter, a me gyei jogú
vá ros és a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat
pol gár mes te re il let mé nyét a he lyet tes ál lam -
tit kár il let mé nyé nek össze gé hez iga zít ja,
más he lyi ön kor mány za tok ese té ben pe dig a
la kos ság szám tól füg gõ en a he lyet tes ál lam -
tit kár il let mé nye szá za lé ká ban ál la pít ja meg.
A tár sa dal mi meg bí za tá sú pol gár mes ter a fõ -
ál lá sú pol gár mes ter il let mé nye 50%-ának
meg fe le lõ mér té kû tisz te let díj ra jo go sult,
amely nek meg ha tá ro zott ré szé rõl vagy egé-
szé rõl le mond hat. A költ ség té rí tés mér té ke
az il let mény, il le tõ leg a tisz te let díj 15%-ában
ke rül meg ha tá ro zás ra.

A pol gár mes ter re egy részt meg fe le lõ en al-
kal maz ni kell az ön kor mány za ti kép vi se lõ -
re vo nat ko zó össze fér he tet len sé gi, mél tat -
lan sá gi, va gyon nyi lat ko zat-té te li sza bá lyo -
kat (né hány el té rés sel), más részt a Mötv.
szi go rúbb sza bá lyo kat ál la pít meg az zal,
hogy a fõ ál lá sú pol gár mes ter egyéb, mun ka -
vég zés re irá nyuló jog vi szonyt nem lé te sít -
het, más ke re sõ fog lal ko zást nem foly tat hat
és to váb bi, meg ha tá ro zott tiszt sé ge ket nem
tölt het be.

Al pol gár mes ter
Az ön kor mány za ti fel adat el lát ás ha té -

kony sá gá ra ki emel ke dõ ha tás sal van a pol-
gár mes ter és az al pol gár mes ter kö zöt ti za-
var ta lan mun ka kap cso lat, amely nek alap ját
meg te rem ti, hogy az al pol gár mes tert a pol-
gár mes ter ja vas la tá ra vá laszt ják. A dön tés -
hozatal joga azon ban – le hetõvé téve a pol -
gár mes ter ja vas la ta fe let ti kont rollt – a kép-
vi se lõ-tes tü le tet il le ti, az al pol gár mes tert a
tes tü let tit kos sza va zás sal, mi nõ sí tett több-
ség gel vá laszt ja. Leg alább egy al pol gár mes -
ter vá lasz tá sa kö te le zõ, több al pol gár mes ter
vá lasz tá sa le he tõ ség, ez eset ben leg alább
egyet a kép vi se lõ-tes tü let sa ját tag jai kö zül
vá laszt. 

Továbbra is biz tosítja a Mötv. a nem kép -
vi se lõ-tes tü le ti tag al pol gár mes ter ré vá lasz -
tá sát. A nem kép vi se lõ-tes tü le ti tag al pol gár -
mes ter jog ál lá sa meg egye zik a kép vi se lõ-tes -
tü let tag jai kö zül vá lasz tot té val, az zal az
el té rés sel, hogy a pol gár mes tert a kép vi se -
lõ-tes tü let el nö ke ként nem he lyet te sít he ti,
de az ülé se ken ta nács ko zá si jog gal részt ve-
het. Több al pol gár mes ter ese tén a pol gár -
mes ter bíz za meg ál ta lá nos he lyet te sét.

Az al pol gár mes te ri tiszt ség meg szû né sé -
nek ese te it a Mötv. ta xa tí ve meg ha tá roz za,
rész ben fi gye lem be véve a tiszt ség sa já tos
jog ál lá sát, rész ben vissza utal va a pol gár mes -
ter re vo nat ko zó ren del ke zé sek re.

Tár sa dal mi meg bí za tá sú pol gár mes te ri
tiszt ség ese tén az al pol gár mes te ri tiszt ség is
csak tár sa dal mi meg bí za tás ban tölt he tõ be.

Az al pol gár mes ter dí ja zá sa meg egye zik a
pol gár mes ter il let mé nye, il le tõ leg tisz te let -
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dí ja 90%-ának össze gé vel, a költ ség té rí tés
mér té ke az il let mény, il le tõ leg a tisz te let díj
15%-ában ke rül meg ha tá ro zás ra.

Jegy zõ, al jegy zõ
A tör vé nyes mû kö dés biz to sí tá sa, a szak-

sze rû, ha té kony elõ ké szí tés, vég re haj tás ér-
de ké ben meg fe le lõ kép zett ség gel, ta pasz ta la -
tok kal ren del ke zõ köz igaz ga tá si szak em ber -
re van szük ség az ap parátus élén. En nek fe lel
meg a jegy zõ, aki a fen tieken túl a pol gár-
mes te ri hi va tal vagy kö zös ön kor mány za ti
hi va tal ve ze té sét lát ja el.

A Mötv. a je len le gi sza bá lyo zást a tény le -
ges gya kor lat nak meg fe le lõ en pon to sít ja az-
zal, hogy a jegy zõ nem csak a pol gármesteri
hi va tal, kö zös ön kor mány za ti hi va tal köz-
tiszt vi se lõi, de a mun ka vál la lói te kin te té ben 
is gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat, va la -
mint gya ko rol ja az egyéb mun kál ta tói jo go -
kat az al jegy zõ te kin te té ben.

A je len le gi sza bá lyo zás sze rint a jegy zõ
kö te les je lez ni a kép vi se lõ-tes tü let nek, a bi-
zott ság nak és a pol gár mes ter nek, ha dön té -
sük nél jog sza bály sér tést ész lel. A Mötv. ki-
ter jesz ti a ha tás kört a kép vi se lõ-tes tü let va-
lamennyi szer vé re, va la mint a dön té sek
mel lett a szer vek mû kö dé sé re is. (Meg jegy -
zen dõ, hogy a Mötv. a kép vi se lõ-tes tü le tet, a
kép vi se lõ-tes tü let szer vét, va la mint a pol gár -
mestert rög zíti, noha a 41. § [2] be kezdése
szerint a pol gármester és maga a jegy zõ is a
kép vi se lõ-tes tü let szer ve ként de fi ni ált.)

Új elem ként je lenik meg a jegy zõ éves be -
szá mo lá si kö te le zett sé ge a hi va tal te vé keny -
sé gé rõl.

A szer ve ze ti struk tú ra és a ha tás kö rök
mó do su lá sá ból adó dó an, a Mötv. ezen ren-
del ke zé se i nek ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en a
jegy zõ is kap hat ön kor mány za ti ha tás kört,
en nek meg fe le lõ en a tör vény fel jo go sít ja
ezen ügyek ben a dön tés ho za tal ra.

A pol gár mes ter pá lyá zat alap ján, ha tá ro -
zatlan idõ re ne vezi ki a jegy zõt, a jegy zõ ja -
vas la tá ra az al jegy zõt (mind két ki ne ve zés
ve ze tõi meg bí zás nak mi nõ sül).

A je len le gi sza bá lyo zás hoz ké pest új ren-
del ke zé sek se gí tik elõ a hi va tal fo lya ma tos
mû kö dõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sát:

– a jegy zõi, al jegy zõi tiszt ség egy ide jû be-
töl tet len sé ge, illetve a jegy zõ, al jegy zõ tar tós 
aka dá lyoz ta tás ese té re – leg fel jebb hat hó-
nap idõ tar tam ra – a szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály zat ren del ke zik a jegy zõi fel ada tok
el lá tá sá ról;

– amennyiben hat hó napon be lül a pol -
gármester nem ne vez ki jegy zõt, a kor mány-
hi va tal ve ze tõ je jo go sult ide ig le nes ha tállyal
– a jegy zõ ki ne ve zé sé ig – a pá lyá za ti ki írás -
nak meg fe le lõ je löl tet, en nek hi á nyá ban a
ké pe sí té si és al kal ma zá si fel té te lek nek meg-
fe le lõ hi va ta li köz tiszt vi se lõt vagy más jegy-
zõt meg bíz ni.

A jegy zõ jog ál lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat az al jegy zõ re is meg fe le lõ en al kal maz ni
kell.

Hi va ta lok
Az ön kor mány za ti hi va ta lok tí pu sa ként

ne ve sí ti a Mötv. a pol gár mes te ri hi va talt és
a kö zös ön kor mány za ti hi va talt. A hi va -
tal leg fon to sabb fel ada tai: dön tés-elõ ké szí -
tés, vég re haj tás, az ön kor mány zat mû kö -
désével kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa, va la -
mint köz re mû kö dés az ön kor mány za tok
egy más kö zöt ti és ál lam i szer vek kel tör té -
nõ együtt mû kö dé sé nek össze han go lá sá ban.
A hi va tal mû kö dé si költ sé gét az ál lam – rész-
ben, fel adat ará nyo san – fi nan szí roz za.

Kö zös ön kor mány za ti hi va tal (csak já rá son
be lül!)
A kö zös ön kor mány za ti hi va talt lét re ho -

zó ön kor mány za tok köz igaz ga tá si te rü le te it
leg fel jebb egy te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le -
te vá laszt ja el egy más tól. Kö te le zõ a lét re ho -
zása két ezer fõt meg nem ha ladó la kosság-
szá mú köz sé gek nél, de na gyobb te le pü lé sek
is él het nek a kö zös hi va tal lét re ho zá sá nak
jo gá val. A kö zös hi va talt lét re ho zó te le pü lé -
sek össz la kos sá gá nak el kell ér nie a két ezer
fõt, vagy a kö zös hi va tal hoz tar to zó te le pü -
lé sek szá má nak a he tet (spe ci á lis fel té te lek
tel je sü lé se ese tén a he lyi ön kor mány za to -

Szver csák Szil via: A helyi önkormányzatok szervei és társulásaik 49



kért fe le lõs mi nisz ter jó vá ha gyá sá val et tõl el
le het tér ni).

Az érin tett te le pü lé si ön kor mány za tok
kép vi se lõ-tes tü le tei az ál ta lá nos ön kor mány -
za ti vá lasz tá sok nap ját kö ve tõ hat van na-
pon be lül ál la pod nak meg a lét re ho zás ról.
Amennyi ben ha tár idõn be lül nem ke rül sor
a hi va tal fel ál lí tá sá ra, vagy ah hoz va la mely
te le pü lés nem tud csat la koz ni, a mûködõ-
képesség fenn tar tá sa ér de ké ben a tör vény
a kor mány hi va tal ve ze tõ jét fel ha tal maz za
arra, hogy a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ hó nap
elsõ nap já val ki je löl je a kö zös ön kor mány -
za ti hi va tal hoz tar to zó te le pü lé se ket (jog-
orvoslati le he tõ ség: jog sza bály sér tés re hi vat -
ko zás sal a tör vény szék nél).

A szék hely te le pü lés meg ha tá ro zá sá nál a
Mötv. fi gye lem be ve szi a hi va ta lok ren del -
ke zés re álló erõ for rá sa it, tel je sí tõ ké pes sé gét
is. Ha az egyik település vá ros, ak kor az a
szék hely te le pü lés, egyéb ese tek ben az ön-
kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei je lö lik ki
a szék he lyet.

A hi va tal lét szá má nak meg ál la pí tá sa vá ros
szék hely te le pü lés ese tén a te le pü lé sek kép-
viselõ-testületeinek meg ál la po dá sá val tör té -
nik, en nek hi á nyá ban a vá ros jo go sult azt
meg ha tá roz ni. Köz sé gek ese tén a részt ve võk -
nek a kö zös ön kor mány za ti hi va tal lét re ho -
zá sá ról szóló meg ál la po dás ban kell a kér dést
ren dez ni.

Az ön kor mány zat mû kö dõ ké pes sé gé nek
fenn tar tá sa olyan kulcs fon tos sá gú ér dek,
amely fe lül ír ja a kép vi se lõ-tes tü le tek szer zõ -
dé ses sza bad sá gát. A Mötv. „szer zõ dés kö té si 
kényszert” hoz lét re az zal, hogy a vá rosi, va -
la mint a két ezer fõt meg ha la dó la kos ság szá -
mú te le pü lés kép vi se lõ-tes tü le te nem ta gad -
hat ja meg a kö zös ön kor mány za ti hi va tal
lét re ho zá sá ra irá nyuló meg álla po dás meg-
kö té sét, ha azt a vele ha tá ros te le pü lés kez de -
mé nye zi.

Tár su lá si le he tõ sé gek és sza bá lyok

„A he lyi ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes -
tü le tei meg ál la pod hat nak ab ban, hogy egy

vagy több ön kor mány za ti fel adat- és ha-
táskör, va lamint a pol gármester és a jegy zõ
ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kö ré nek ha-
té ko nyabb, cél sze rûbb el lá tá sá ra jogi sze-
méllyel ren del ke zõ tár su lást hoz nak lét re.”
(Mötv. 87. §)

A he lyi ön kor mány za tok tár su lá sá ra
vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok
A tár su lást írás be li meg ál la po dás sal hoz-

zák lét re a kép vi se lõ-tes tü le tek. A tör vé nyes 
mûködés és a tár sulásban részt vevõ ön kor-
mány za tok ér de ke i nek vé del me, az eset le ges 
ér de kel len té tek csök ken té se, va la mint a
részt ve võk szá má ra át lát ha tó, egy ér tel mû
mû kö dés ér de ké ben a Mötv. rend kí vül rész-
le te sen meg ha tá roz za a tár su lá si meg álla po -
dás tar tal mát.

A részt ve võ kép vi se lõ-tes tü le tek mind-
egyi ké nek mi nõ sí tett több ség gel ho zott
dön té se szük sé ges a tár su lá si meg álla po dás
jó vá ha gyá sá hoz, mó do sí tá sá hoz vagy a tár-
su lás meg szün te té sé hez. Ha tör vény vagy a
tár su lá si meg álla po dás más ként nem ren del -
ke zik, csat la koz ni a nap tá ri év elsõ, ki vál ni a
nap tá ri év utol só nap já val le het. A sta bi li tást 
és a hosszabb távú ter vez he tõ sé get elõ se gí ti,
hogy – ha tör vény el térõen nem ren delke-
zik – a csat la ko zás ról és ki vá lás ról leg alább
hat hó nap pal ko ráb ban, mi nõ sí tett több ség -
gel kell dön te ni (er rõl a tár su lá si ta ná csot
érte síteni kell). A tár su lás ból való ki zá rás -
ról a tár su lá si ta nács mi nõ sí tett több ség gel
dönt. A tár su lás meg szû né sé nek ese te it a
Mötv. ta xa tí ve meg ha tá roz za.

A tár su lás bi zott sá got hoz hat lét re, a köz-
szol gál ta tá sok el lá tá sá ra költ ség ve té si szer-
vet, gaz dál ko dó szer ve ze tet, non pro fit szer-
ve ze tet és egyéb szer ve ze tet ala pít hat. Az
ön kor mány zat hoz ha son ló an olyan vál lal -
ko zás ban ve het részt, amely ben fe le lõs sé ge
nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sá nak
mér té két. A tár su lás ban részt vevõ ön kor -
mány za tok – el té rõ meg álla po dás hi á nyá -
ban – la kos ság szá muk ará nyá ban já rul nak
hoz zá a mû kö dé si költ sé gek hez. A tár su lás
sa ját va gyon nal ren del kez het, a Mötv. ren-
del ke zik a va gyon ki adás sza bá lya i ról. Vi tás
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kér dé sek ben a tör vény szék dönt (elõt te le-
he tõ ség van egyez te tõ bi zott ság ál lás fog la lá -
sá nak ké ré sé re).

A tár su lás szer ve ze te és mû kö dé se
A tár su lás dön tés ho zó szer ve a kép vi se -

lõ-tes tü le tek ál tal de le gált, meg ha tá ro zott
szá mú sza va zat tal ren del ke zõ ta gok ból álló
tár su lá si ta nács (el té rõ meg álla po dás hi á nyá -
ban min den ta got egy sza va zat il le t). Dön té -
se it ha tá ro za ti for má ban hoz za. A dön tés ho -
za tal nál meg kö ve telt mi ni mum ará nyok ha-
son ló ak a kép vi se lõ-tes tü let re vo nat ko zó
sza bá lyok ban fog lal tak hoz. A jog sza bály a
tör vé nyi mi ni mum meg ha tá ro zá sa mel lett
le he tõ sé get ad a ta gok ré szé re az at tól fel fe lé
való el té rés re. A sza bá lyo zás a ki egyen sú -
lyo zott ér dek ér vé nye sí tés ér de ké ben meg-
ha tá ro zott eset kör ben te kin tet tel van a sza-
va za tok szá ma mel lett a kép vi selt te le pü lé -
sek la kos ság szá má ra is. A tár su lá si ta nács
ve ze tõ je a ta gok kö zül vá lasz tott el nök (al el -
nök vá laszt ha tó). Egye bek ben a képviselõ-
 testületre és a bi zott sá gok ra vo nat ko zó sza-
bá lyo kat kell al kal maz ni. A mun ka szer ve -

zet fel ada ta it el té rõ meg álla po dás hi á nyá ban 
a tár su lás szék he lyé nek pol gár mes te ri hi va -
ta la lát ja el.

Összeg zés

A Mötv. in do ko lá sa cél ként fo gal maz za
meg, hogy a he lyi ön kor mány za ti rend-
szert a meg lé võ ér té kek meg õr zé sé vel és
több új elem be il lesz té sé vel újít sa meg, mo-
dern, költ ség ta ka ré kos, fel adat ori en tált ön-
kor mány za ti rend szert épít sen ki.

A ta nul mány ban is mer te tett jog in téz mé -
nyek meg fe le lõ ke re tet biz to sí ta nak ah hoz,
hogy ez a cél ki tû zés meg va ló sul jon. Eh hez
azon ban el en ged he tet le nül szük sé ges, hogy
az egyes ön kor mány za tok – a sar ka la tos tör-
vény ben biz to sí tott fel adat- és ha tás kö rük -
ben el jár va – a ke re te ket a he lyi sa já tos sá -
gok nak meg fe le lõ en tölt sék meg tar ta lom -
mal. A jö võben min den bi zonnyal szá mos
ér te ke zés té má ját fog ja szol gál ni, hogy en-
nek az el vá rás nak a he lyi jog al ko tók és jog-
alkalmazók mi ként tud nak meg fe lel ni.

A he lyi ön kor mány za tok szer ve i és társulásaik

A Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szóló 2011. évi CLXXXIX. tör vény ren del ke zé sei
több sé gé ben 2013. ja nu ár 1. nap ján, illetve a 2014. évi ál ta lá nos ön kor mány za ti vá lasz tás nap ján
lép nek ha tály ba. Az új ön kor mány za ti kó dex – a ra ti fi kált nem zet kö zi jogi nor mák nak és az Alap-
tör vény nek meg fe le lõ en – to vább ra is biz to sít ja az ön kor mány za tok szer ve zet ala kí tá si és tár su lá si
jo gát, azon ban a rész let sza bá lyok a ha tá lyos nor má hoz ké pest több pon ton je len tõ sen mó do sul -
nak. A ta nul mány rész le te sen tár gyal ja a vál to zá so kat, be mu tat ja az ön kor mány zat, a kép vi se -
lõ-tes tü let és szer ve i nek (a pol gár mes ter, a kép vi se lõ-tes tü let bi zott sá gai, a rész ön kor mány zat tes-
tü le te, a pol gár mes te ri hi va tal, a kö zös ön kor mány za ti hi va tal, va la mint – új szerv ként – a jegy zõ,
és a tár su lás) jog ál lá sát, fel ada ta it és mû kö dé sét. A szer zõ – gya kor la ti ol dal ról tett – meg ál la pí tá sai
min den bi zonnyal nemcsak az el mé le ti szak em be rek, ha nem a jog al kal ma zók ér dek lõ dé sé re is szá-
mot tart hat nak.
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A jegy zõi ál lam igaz ga tá si
fel adat kö rök
új ra de fi ni á lá sa a já rá si
kor mány hi va ta lok
ki ala kí tá sát kö ve tõ en

A kormány 2010. szep tem be ré ben je len -
tette be, hogy 2013-tól – a te rületi köz igaz-
ga tás ha té kony, költ ség ta ka ré kos és ügy fél -
köz pon tú meg szer ve zé se, illetve a ma i nál
ala cso nyabb tár sa dal mi költ ség gel mû kö dõ 
ál lam igaz ga tás ki ala kí tá sa ér de ké ben – fel-
élesz ti az 1984. ja nu ár 1-jé vel meg szün te tett 
já rá si rend szert. A kor mány za ti szán dék
az 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat ban
(a to váb bi ak ban: Kor mány ha tá ro zat) öl-
tött jogi for mát. A Kor mány ha tá ro zat alap-
ján 2013. ja nuár 1-jé tõl fel állnak a – me gyei
kor mány hi va ta lok ki ren delt sé ge ként mû-
kö dõ – já rá si kor mány hi va ta lok mint az ál -
lam szer ve zet leg ala cso nyabb szin tû te rü le ti 
és szer ve ze ti egy sé gei. A já rá si kor mány hi -
va ta lok ál ta lá nos el sõ fo kú ál lam igaz ga tá si
ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ra jön nek lét re, a
kormány ugyan is szer ve ze ti szin ten is szét
kí ván ja vá lasz ta ni az ön kor mány za ti és az
ál lam igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sát. Mi vel az
ál ta lá nos el sõ fo kú ál lam igaz ga tá si ha tás kö -
rö ket je len leg a jegy zõk gya ko rol ják, a kor-
mány zat sze rint a jegy zõk ha tás kö ré be tar-
to zó ál lam igaz ga tá si ügyek zöme a já rási
kor mány hi va tal hoz fog ke rül ni.

Je len ta nul mány ban arra pró bá lunk vá-
laszt adni, hogy mely jegyzõi fel adatköröket
len ne cél sze rû a já rá si kor mány hi va tal hoz
te le pí te ni. A kér dés meg vá la szo lá sá hoz el sõ -
ként be mu tat juk az ön kor mány za tok ra vo-
nat ko zó új jog sza bá lyok – az Alap tör vény
és Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról
szóló tör vény – vo nat ko zó ren del ke zé se it,
majd tisz tázzuk azt, hogy mit is ér tünk egy -
ál ta lán a fel adat-, illetve a ha tás kör fo gal ma

alatt, mit je lent az ön kormányzati és mit az
ál lam igaz ga tá si ha tó sá gi ügy. Ezt köve tõen
ve tünk egy pil lan tást a ki ala kí tan dó já rá sok
ter ve zett te rü le té re, és vé gül meg vizs gál juk a
he lyi ön kor mány za ti szer vek je len leg ha tá -
lyos ha tás kö ri jegy zé két ab ból a szem pont -
ból, hogy me lyek azok a fel adatkörök, ame -
lye ket va ló ban ér de mes já rá si szin ten el lát -
ni, és me lyek azok, ame lyeket to vábbra is a
jegy zõk nél kel le ne hagy ni. A dol go zat ban
csu pán a ha tó sá gi ha tás kö rök te le pí té sé vel
fog la ko zunk, nem érint jük az egyes köz szol -
gál ta tá sok te le pí té sé nek rend kí vül szer te ága -
zó kér dés kö rét.

A he lyi ön kor mány za tok ra vo nat ko zó
sza bá lyo zás vál to zá sa 2012–2013-ban

2012. ja nu ár 1-jén lé pett ha tály ba Ma gyar -
or szág Alap tör vé nye.1 Az Alaptörvény a já -
rás ról mint köz igaz ga tá si egy ség rõl nem ren-
delkezik, az F) cikk (2) be kezdése alap ján Ma -
gyar or szág te rü le te a jö võ ben is me gyék re,
vá ro sok ra és köz sé gek re ta go zó dik. Az Alap-
tör vény a ko ráb bi sza bá lyok tól el té rõ -
en azonban nem tar talmaz a jegy zõi ha -
táskörökre vo nat ko zó ren del ke zé se ket.
A 2012. ja nuár 1-jé tõl ha tály ta lan Al kot -
mány2 44/B. § (4) be kez dé se ér tel mé ben tör-
vény vagy kor mány ren de let ál lam igaz ga tá -
si fel ada tot, ha tósági ha tás kört ál la pít ha tott
meg a jegy zõnek, és ki vé te le sen a képvi-
selõ-testület hi va ta la ügy in té zõ jé nek is.
A 44/B. § (3) be kezdés alap ján a pol gár mes-
ter re tör vény vagy tör vé nyi fel ha tal ma zá son 
ala pu ló kor mány ren de let ki vé te le sen állam-
igazgatási fel ada to kat és ha tás kö rö ket ru-
ház ha tott. Ezt a faj ta ha tás kör-te le pí tést erõ-
sí tet te meg a he lyi ön kor mány za tok ról
szóló 1990. évi LXV. tör vény 7. § (1) be kez-
dése. Ezzel szem ben az Alap törvény 34. cik -
ké nek (3) be kez dé se csu pán a pol gár mes ter
ál lam igaz ga tá si fel adat- és hatás köreirõl tesz
em lí tést, a jegy zõ rõl és a hi va tal ügy in té zõ jé -

1 Ma gyar or szág Alap tör vé nye a 2011. áp ri lis 25-én meg je -
lent 43. szá mú Ma gyar Köz löny ben ke rült ki hir de tés re.

2 1949. évi XX. tör vény
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rõl már nem esik szó. A 2013. ja nuár 1-jé tõl
ha tá lyos Magyar ország he lyi ön kor mány za -
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a to vábbiakban: új Ötv.) 18. § (1), illetve
81. § (3) be kezdése vi szont már utal arra,
hogy a jegy zõ nek is le het nek ál lam igaz ga tá si 
ügyei.

Mi vel az Al kot mány ja nu ár el se jén ha tá -
lyát vesz tette, és az Alap törvény nem tar tal-
maz ren del ke zé se ket a jegy zõ államigazga-
tási fel ada ta i val kap cso lat ban, Ma gyar or szág 
Alap tör vé nye át me ne ti ren del ke zé sei nek3

28. cikk (2) be kezdése alap ján az Al kotmány
2011. de cember 31-én ha tályos 44/B. §
(4) be kez dé sét 2012. de cem ber 31-ig al kal -
maz ni kell, 2011. de cem ber 31-ét kö ve tõ en
pe dig – az új Ötv. hi vat ko zott ren del ke zé sé -
vel össz hangban – tör vény vagy tör vényi
fel ha tal ma zás alap ján kor mány ren de let ál-
lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kört ál la pít hat
meg a jegy zõnek. Eb bõl te hát arra kö vetkez-
tethetünk, hogy a jogalkotó 2013-tól is kí -
ván ál lam igaz ga tá si ha tás kö rö ket te le pí te ni
a jegy zõ höz.

Az Alap tör vény hez ha son ló an az új Ötv.
sem tar tal maz ren del ke zé se ket a já rá sok ról.
Ennek oka az, hogy a já rást a jog alkotó nem
ön kor mány za ti igaz ga tá si, ha nem ál lam -
igaz ga tá si ka te gó ri á nak szán ta. A já rá sok kal 
kapcsolatban az új Ötv. csu pán ar ról ren del-
ke zik, hogy meg kü lön böz te ti a vá ro si és a
já rá si jogú vá ro si jog ál lást (több let fel ada to -
kat bíz va ez utób bi ra), to váb bá elõ ír ja, hogy
kö zös ön kor mány za ti hi va talt csak egy já rá -
son be lül ta lál ha tó ön kor mány za tok hoz-
hat nak lét re.

Je len leg te hát az egyet len já rás sal mint ál-
lam igaz ga tá si egy ség gel fog lal ko zó jog sza -
bály a be ve ze tõ ben már hi vat ko zott Kor-
mány ha tá ro zat. Azon ban ez sem szól ar-
ról, hogy pon to san mi lyen ál lam igaz ga tá si
ha tás kö rö ket gya ko rol nak majd a já rá sok.
Szó hasz ná la tá ból arra kö vet kez tet he tünk,
hogy a kormány a de kon cent rált já rás mo dell
ki ala kí tá sa mel lett dön tött, még pe dig oly
mó don, hogy a já rá si kor mány hi va tal a kor-

mány hi va ta lok szak igaz ga tá si szer vei ki ren -
delt sé ge i nek ha tás kö rei mel lett el lát ja majd a
jegy zõk höz te le pí tett ha tás kö rö ket is. Ezt
erõ sí tik meg a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi
Mi nisz té rium 2012. ja nu ár 10-én tár sa dal mi
egyez te tés re bo csá tott el kép ze lé sei is.4 A já-
rá sok ki ala kí tá sá nak kon cep ci ó ja sze rint
a já rá si kor mány hi va ta lok leg fon to sabb fel-
ada ta a me gye i nél ala cso nyabb szin ten in-
tézendõ ál lam igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sa
lesz.5 En nek meg fe le lõ en – a kon cep ció
meg al ko tó ja sze rint – a já rá si kor mány hi va -
ta lok hoz ke rül nek: 

– a jegy zõ – ki vé te le sen a pol gár mes ter,
illetve a pol gár mes te ri hi va tal ügy in té -
zõ je – ha tás kö ré be tar to zó ál lam igaz ga -
tá si ügyek;

– a me gyei kor mány hi va ta lok szak igaz -
ga tá si szer vei kis tér sé gi ki ren delt sé ge i -
nek, ügy fél szol gá la ta i nak, iro dá i nak
fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ügyek.

Azon ban, amint a fen ti ek bõl lát ha tó, az
új Ötv. alap ján ma rad nak ál lam igaz ga tá si
ügyek a pol gár mes ter nél és a jegy zõ nél, te-
hát a kon cep ci ó val el len tét ben bi zo nyo san
nem fog min den ál lam igaz ga tá si ügy a já rá si
kor mány hi va tal hoz ke rül ni. A kér dés csak
az, hogy me lyek ma radnak hely ben, és me -
lyek ke rül nek át já rá si szint re. E kér dés sel
kap cso lat ban fo gal maz meg szem pon to kat e
ta nul mány.

Fel adat kör–ha tás kör, 
ál lam igaz ga tá si ügy–

ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy

A kér dés meg vá la szo lá sa elõtt azon ban
tisz táz nunk kell né hány fo gal mi ka te gó ri át.
A fel adat kör–ha tás kör fo ga lom pár a hét köz-
na pi szó hasz ná lat ban gyak ran össze mo só -
dik. Nem bo csát ko zunk jog dog ma ti kai fej-

3 Ki hir det ve a Ma gyar Köz löny 2011. de cember 31-én meg -
jelent 2011. évi 166. számában.

4 Kor mány por tál (2012): „Meg kez dõ dött a kormányhi-
vatalok já rá si kor mány hi va ta la i nak ki ala kí tá sá ról szóló
tár sa dal mi egyez te tés.” 2012. ja nu ár 10. = www.kor-
many.hu

5  Kor mányportál (2012): „A mo dern kori já rások és a já rá-
si kor mány hi va ta lok ki ala kí tá sa.” = www.kor many.hu
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te ge té sek be e fo gal mak tisz tá zá sa kor, pon-
tos de fi ni á lá suk azon ban el en ged he tet len a
ha tás kö ri jegy zék vizs gá la tá hoz. Fel adat kör
alatt a szak iro da lom a szerv rend sze re sen el-
lá tan dó fel ada ta i nak összes sé gét, funk ci ó it,
illetve azon te vé keny sé ge it érti, amely re a
szer vet lét re hoz ták. A ha tás kör pe dig a szerv 
ren del ke zé sé re álló, a fel adat el lá tá sá hoz
szük sé ges el já rá si és dön té si jo go kat és kö te -
le zett sé ge ket je len ti.6 A fel adatkör és a ha -
táskör te hát cél-esz köz vi szony ban van nak
egymással. A fel adat a szerv cél ját, a ha tás-
kör pe dig a szerv cél jai el éré sé hez ren del ke -
zé sé re álló jogi esz kö zök összes sé gét je len ti.
Míg min den ha tás kör egy bi zo nyos fel adat -
hoz kap cso ló dik, el kép zel he tõ olyan fel-
adat, amely mö gött nincs ha táskör. Egy fel -
adat el látásában több szerv is részt ve het,
míg egy ha tás kört csak egy meg ha tá ro zott
szerv gya ko rol hat (el len ke zõ eset ben ha tás -
kö ri össze üt kö zés re ke rül het sor). E fo ga -
lom kör höz kap cso ló dik a ha tó sá gi ha tás kör
fo gal ma is, amely a szerv fel jo go sí tott sá gát
je len ti jog ha tás ki vál tá sá ra al kal mas egye di
köz ha tal mi ak tus ki bo csá tá sá ra.7

A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál -
ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló 2004. évi
CXL. törvény (a to vábbiakban: Ket.) 12. §
(2) be kez dé se alap ján köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügy „min den olyan ügy, amely ben a köz -
igaz ga tá si ha tó ság az ügy fe let érin tõ jo got
vagy kö te les sé get ál la pít meg, ada tot, tényt
vagy jo go sult sá got iga zol, ha tó sá gi nyil ván -
tar tást ve zet vagy ha tó sá gi el len õr zést vé gez, 
a te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges nyil-
ván tar tás ba vé tel és a nyil ván tar tás ból való
tör lés, ha a tör vény va la mely te vé keny ség
vég zé sét vagy va la mely fog lal ko zás gya kor -
lá sát köz tes tü le ti vagy más szer ve ze ti tag ság -
hoz köti”. A Ket. a köz igaz ga tá si ha tó sá gok
kö zött meg em lí ti a he lyi ön kor mány zat
kép vi se lõ-tes tü le tét, a pol gár mes tert, a jegy-
zõt és a kép vi se lõ-tes tü let hi va ta lá nak ügy-
intézõjét.

Az ön kor mány za ti szerv nek te kint he tõ
köz igaz ga tá si ha tó sá gok hoz te le pí tett ha tó -
sá gi ügye ken be lül szo kás meg kü lön böz tet-
ni egy más tól az ön kor mány za ti és az ál lam -
igaz ga tá si ha tó sá gi ügye ket. Az új Ötv. – a
ko ráb bi hoz ha son ló an – nem ha tá roz za meg
az ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy fo gal mát.
Ha egye di ha tó sá gi ügy ben a kép vi se lõ-tes -
tü let (vagy át ru há zott ha tás kör ben annak
va la mely szer ve) ren del ke zik dön té si jog-
kör rel, ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy rõl szo -
kás be szélni, míg ha a jegyzõ jo gosult el-
járni egy ügy ben, ál lam igaz ga tá si ha tó sá gi
ügyet em lít a szak iro da lom.8 (Meg je gyez -
zük, hogy a ko ráb bi sza bá lyo zás tól el té rõ en 
az új Ötv. alap ján 2013. ja nuár 1-jé tõl a jegy -
zõ is el jár hat majd át ru há zott ha tás kör ben
ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben.) Ön kor -
mány za ti ha tó sá gi ügyek ben a kép vi se lõ-tes -
tü let tör vény vagy ön kor mány za ti ren de let
alap ján az ügy fe let érin tõ jo got vagy kö te le -
zett sé get ál la pít meg, és el já rá sá ra a Ket. sza-
bá lyai az irány adók. Ide tar to zik pél dá ul az
át me ne ti se gély, a te me té si se gély, a rend kí -
vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás meg ál la pí -
tá sa vagy pél dá ul a köz te rü let-hasz ná la ti en-
gedély ki adása. Ha az ügy ben a szerv átru -
házott hatás körben jár el, a döntés ellen a
ha tás kör ere de ti cím zett jé hez le het fel leb be -
zéssel élni, ha az ere deti cím zett jár el, fel leb-
be zés nek nincs he lye, a dön tés fe lül vizs gá la -
ta jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal a bí ró ság -
tól kér he tõ.

A pol gár mes ter hely ze te spe ci á lis, fel ada -
tai túl nyo mó részt az ön kor mány zat mû kö -
dé sé hez kap cso lód nak, a kép vi se lõ-tes tü let
ál tal rá ru há zott ha tás kör ben mint ön kor -
mány za ti ha tó ság jár el. Tör vény ben vagy
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján kor mány -
ren de let ben elõ írt ese tek ben azon ban hon-
vé del mi, pol gá ri vé del mi, ka taszt ró fa-el há rí -
tási ügyek ben részt vesz az or szágos ál lam-
igaz ga tá si fel ada tok he lyi irá nyí tá sá ban és
vég re haj tá sá ban.9 E fel ada tok el lá tá sa so rán

6 A he lyi ön kor mány za tok, szer k. FOGA RA SI Jó zsef, Bu -
dapest, HVG-ORAC, 2010, 101. p.

7 Uo.

8 A he lyi ön kor mány za tok, i. m., 111. p.
9 A he lyi ön kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-

vény 7. § (2) bekezdése.



a kép vi se lõ-tes tü let tõl füg get le nül mint ön-
álló köz igazgatási szerv jár el, ezek az ügyek
ugyan is nem ön kor mány za ti, ha nem ál lam -
igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek. Ál lam igaz ga tá si
ha tó sá gi ügy ben ho zott dön tés sel szem ben
– fõ sza bály sze rint – a kor mány hi va tal nál
le het fel leb be zés sel élni.

A fen ti fel osz tás nem tar tal mi, ha nem for-
mai szem pont ból ha tá rol ja el egy más tól az
ön kor mány za ti és az ál lam igaz ga tá si ha tó sá gi 
ügye ket. E fel osz tás alap ján a nor ma tív la kás -
fenn tar tá si tá mo ga tás meg ál la pí tá sa pél dá ul
2011. de cem ber 31-ig ön kor mány za ti, 2012.
ja nu ár 1-jé tõl pe dig ál lam igaz ga tá si ha tó sá gi
ügy nek mi nõ sül, ugyan is az el lá tás meg ál la pí -
tá sa a kép vi se lõ-tes tü let ha tás kö ré bõl jegy zõi
ha tás kör be ke rült.10 A fel adat kö rök új ra de fi -
ni á lá sá hoz fen ti el ha tá ro lás te hát nem ad fo-
gó dzót, a jog al ko tó nak kell ta lál nia olyan
szem pon to kat, ame lyek alap ján meg tud ja ál-
la pí ta ni egy bi zo nyos ha tó sá gi ügy rõl, hogy
azt a jegy zõ höz vagy a já rá si kor mány hi va tal -
hoz te le pí ti-e. Mi e lõtt meg pró bá lunk vá la -
szolni erre a kér désre, néz zük meg, hogy egy
já rá si kor mány hi va tal il le té kes sé gi te rü le te
mek ko ra né pes ség re, hány te le pü lés re, illetve
mi lyen föld raj zi tá vol sá gok ra fog ki ter jed ni
2013. ja nu ár 1-jé tõl!

A já rá sok il le té kes sé gi te rü le tei

A já rá sok ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó – már
hi vat ko zott – kon cep ció mel lék le tét ké pe -
zi a te le pü lé sek já rá son kén ti be osz tá sát áb-
rázoló tér kép. Mi e lõtt a ha tás kö ri jegy zék
vizs gá la tá ba kez dünk, ér de mes erre is vet-
nünk egy pil lantást, ugyan is nagy ban meg -
ha tá roz za a já rá sok hoz te le pít he tõ fel ada tok 
kö rét az, hogy mi lyen föld raj zi lép ték ben
mû kö dik majd egy já rá si kor mány hi va tal.
A szak mi nisz té ri um a já rá sok létrehozá-
sához szük sé ges po li ti kai kon szen zus meg-
teremtése ér de ké ben kény te len volt fel ad -
ni azt a ko ráb ban leg ma ga sabb szin ten kép-

viselt kon cep ci ó ját, amely sze rint a já rá -
sok szá ma a kon cep ci ó ban meg ha tá ro zott
175-nél sem több, sem ke vesebb nem le het.
A vi dé ki já rá sok szá mát – a je len ta nul mány
el ké szí té se kor is mert leg utol só nyi lat ko zat
szerint – 170-ben je lölte meg a mi nisztérium
ál lam tit ká ra, a bu da pes ti kör ze tek szá má ról
ekkor még nem dön töttek.11

A kon cep ció sze rint az or szág te rü le -
te 168 já rás ra, Bu da pest pe dig 7 kör zet re ta-
go lód na. Ez a szám nagy já ból meg fe lel a
175 kis tér ség szá má nak. A já rá sok je len leg
meg hú zott ha tá ra i ban még le het nek vál to -
zások, de a já rások szá ma – a szak miniszter
ki je len té sei sze rint – már nem vál toz hat.
Vol tak ko ráb ban olyan kor mány za ti el kép -
ze lé sek is, ame lyek sze rint az or szág gyû lé si
vá lasz tá sok egyé ni vá lasz tó ke rü le te i nek ha-
tár át is a já rás ha tá rok kal me ge gye zõ en húz-
ták vol na meg, ezt a meg oldást azon ban el -
ve tet ték. Amint az aláb bi ak ból majd lát ha tó 
lesz, ez az el kép ze lés nem ren del ke zett sem-
mi fé le re a li tás sal, hi szen míg a já rá sok ese té -
ben nem szük séges, hogy a la kosságszám
közel azo nos le gyen, ad dig az egyéni vá lasz-
tó ke rü le tek nél alap kö ve tel mény, hogy ne
legyen nagy – 10%-ot meg haladó – el térés az
egyes vá lasz tó ke rü le tek la kos ság szá má ban.

Ha az or szág né pes sé gé nek szá mát el oszt -
juk a já rá sok szá má val, ak kor egy já rás ra át-
lagosan 57 000 lakos jut12. Ha csak a vi déki
já rá sok át la gos la kos ság szá mát vizs gál juk
– vagyis nem vesszük fi gyelembe a fõ városi
kör ze tek és a me gye szék hely-köz pon tú já-
rá sok la kos sá gát –, ak kor egy já rás át la -
gos la kosságszáma 40 000 fõ. Az egyes já rá -
sok lé lek szá ma azon ban rend kí vül nagy
– né hol hu szon öt szö rös – szó rást mu tat.
A buda pesti kör ze tek la kos ság szá ma át la -
gosan 252 000 fõ. A leg nagyobb Bu dapes-
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10 A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról szóló
1993. évi III. tv. 25. § (3) bekezdés.

11 Jarasok.com (2012): KIM: „mintegy 170 já rás lesz vidé-
ken 2013-tól.” 2012. március 7. = http://jarasok.com/
ja ra si-hi rek/kim-mint egy-170-ja ras-lesz-vi de ken-2013-
tol.html

12 A ta nul mány ban sze rep lõ, la kos ság szám mal kap cso la -
tos ada tok for rá sa a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal
ki adott Ma gyar Köz tár sa ság hely ség név köny ve 2011. janu-
ár 1. címû ki advány.



ten kí vüli já rás a mis kolci, 255 000 la kossal,
de a sze ge di és a deb re ce ni já rá sok la kos ság -
száma is meg haladja a 200 000 fõt. A me gye-
székhelyek, illetve a me gyei jogú vá rosok
köz pont já val lét re jö võ já rá sok lé lek szá ma
egyébként ál talában 100 000 fõ kö rül mo -
zog, de et tõl a Bu da pest kör nyé ki já rá sok
lé lekszáma sem sok kal ma rad el, ál ta lá ban
70-80 000 fõ, sõt az érdi és a szigetszentmik-
lósi meg haladja a 100 000 fõt, a gö döllõi já -
ráshoz pe dig a ter vezet sze rint 178 000 la -
kos tar toz na. Ti zen nyolc já rás lé lek szá ma
ezzel szem ben nem éri el a 20 000 fõt, kö zü-
lük hét já rás ke vesebb, mint 15 000 la kossal
ren del ke zik.13 A két leg kisebb, a He ves me -
gyei bé la pát fal vi és a Bor sod-Aba új-Zemp -
lén me gyei gön ci já rás lé lek szá ma pe dig nem
éri el a 10 000-t.

Azon ban nem csu pán a já rá sok la kos ság -
szá má ban, ha nem te le pü lés szá má ban is igen
nagy el té ré sek ta pasz tal ha tók. A haj dú bö -
ször mé nyi já rás hoz mind össze ket tõ, a haj-
dú had há zi já rás hoz há rom, a hód me zõ vá -
sár he lyi, a csong rá di, a gyu lai, a deb re ce ni és
a já nos hal mi já rá sok hoz pe dig csu pán négy
te le pü lés tar to zik. Fen ti ek kel el len tét ben tíz
já rás ban több, mint negy ven te le pü lés ta lál -
ha tó.14 Eb bõl a szem pontból a leg nagyob-
bak a za la eger sze gi (het ven hat te le pü lés) és a
ka pos vá ri (het ven ki lenc te le pü lés) szék he -
lyû já rá sok.

Annak, hogy mennyi la kos, illetve meny-
nyi te le pü lés tar to zik egy já rás hoz csu pán
mun ka szer ve zé si ve tü le tei van nak, a na-
gyobb la kos ság szám nyil ván több ügy in té -
zõt fel té te lez. Igaz ga tás szer ve zé si szem pont -
ból in kább annak lesz je lentõsége, hogy a já -
rás la kos sá ga mi lyen egy sze rû en tud ja el ér ni
a já rá si kor mány hi va talt. E dol go zat kere-
teit már meg ha lad ja annak vizs gá la ta, hogy
az egyes já rásszékhelyek mennyi idõ alatt ér -

he tõk el gép ko csi val vagy tö meg köz le ke -
dés sel a já rás hoz tar to zó te le pü lé sek rõl, az
azonban lát ható, hogy az egyik leg nagyobb
il le té kes sé gi te rü le tû já rás a ka pos vá ri,15

mely nek te rü le te pél dá ul leg alább öt ször ak-
ko ra, mint a haj dú had há zi já rá sé. A ka pos -
vá ri mel lett az il le té kes sé gi te rü let mé re té -
ben a leg na gyob bak közé tar to zik a ceg lé di
és a mis kolci já rás, míg a leg kisebbek a bél -
apátfalvi, a záhonyi, a to kaji és a bó lyi já -
rások.

A Kor mány ha tá ro zat cé lul tûz te ki azt is,
hogy a já rás szék hely a já rás hoz tar to zó te-
lepülésektõl le he tõ leg ne le gyen messzebb
30 km-nél. Ezt a cél kitûzést nyolc vankét te le-
pü lés ese tén nem si ke rült tel je sí te ni. Köz úton 
negy ven egy te lepülés 31–35 km kö zöt ti, hu-
szon öt te le pü lés 36–40 km kö zöt ti, tizen-
kettõ 41–45 km kö zötti, négy település pe-
dig 46 km-nél na gyobb tá volságban van
a járás székhely te le pü lés tõl. Leg na gyobb a
távol ság köz úton Gyo ma end rõd és Bu csa
(65 km), va la mint Gyo ma end rõd és Ker tész -
sziget (51 km) kö zött.

A vi ta anyag gal kap cso lat ban több mint
hat száz mó do sí tó ja vas lat ér ke zett az ön kor -
mányzatok ré szérõl. Ezek több mint fele
arra irá nyul, hogy a te lepülés más já ráshoz
tar toz zon, har ma da pe dig a já rás szék hely
mó do sí tá sát kez de mé nye zi.16 Van nak, akik
ön ál ló já rást ala kí ta ná nak, mint pél dá ul a
Ba la ton föld vár kör nyé ki ön kor mány za tok,
Bu da örs és há rom to váb bi te le pü lés, Ve res -
egy ház és to váb bi ki lenc te le pü lés, illetve az
esz ter go mi já rás hoz csa tolt do ro gi kis tér ség
is.17 A já rá si jogú vá ro si cím nek a ké sõb bi ek -
ben nem csu pán azért lesz je lentõsége, mert

56 Magyar Közigazgatás – Szakmai fórum

13 Ide tar to zik: Kis te lek, Kis bér, Já nos hal ma, Bá csal más,
Pan non hal ma, Sü meg, Tab, Za la szentg rót, Le te nye,
Szentlõrinc, Enying, Csen ger, Vas vár, Bóly, Sellye,
Szob, To kaj, Bé la pát fal va, Gönc.

14 Ezek a kö vet ke zõk: Encs, Len ti, Szi get vár, Kom ló, Ede-
lény, Nagy ka ni zsa, Sik lós, Fe hér gyar mat, Ka pos vár,
Za la eger szeg.

15 Leg észa kab ban fek võ te le pü lé se a leg dé libb tõl, illetve
leg ke le tib ben fek võ te le pü lé se a leg nyu ga tibb tól
55 km-re van.

16 Kormányportál (2012): „Több mint 600 ja vaslat a kor-
mány hi va ta lok já rá si kor mány hi va ta la i nak ki ala kí tá sá-
ról szóló tár sa dal mi egyez te tés so rán.” 2012. ja nu ár 30.
= http://www.kormany.hu

17 So mo gyi Hír lap On li ne (2012): „Já rá sok: szem be megy
Nav ra csiccsal a kis tér sé gi nép aka rat.” 2012. ja nu ár 22. =
http://www.son li ne.hu/so mogy/ko ze let/
ja ra sok-szem be-megy-nav ra csiccsal-a-kis ter se gi-
ne pa ka rat-423642



a te le pü lé sen já rá si kor mány hi va tal fog mû-
ködni, ha nem azért is, mert a já rási jogú vá -
ro sok pol gár mes te rei – a kor mány za ti el-
kép ze lé sek sze rint – au to ma ti ku san tag jai
lesz nek a te rü let- és vi dék fej lesz té si for rá sok 
el osz tá sa fe lett õr kö dõ me gyei köz gyû lé sek -
nek.18

A jegy zõi ha tás kör bõl a já rá si kor mány -
hi va tal ha tás kö ré be ke rü lõ ügyek ben a köz-
igaz ga tás tá vo labb ke rül a já rás szék he lyen
(illetve, ha já rá si al köz pon tok is ki ala kí tás ra
ke rül nek, a já rá si al köz pon to kon19) kí vül
élõ ál lam pol gá rok tól. Ez mint egy négy és
fél mil lió ál lam pol gárt érint het – a la kó hely
és a já rás szék hely tá vol sá gá nak függ vé nyé -
ben – ki sebb vagy na gyobb mér tékben hát -
rá nyo san.

A já rá si rend szer ki ala kí tá sá val pár hu za -
mosan, 2013. ja nuár 1-jén lép ha tályba az új
Ötv. azon ren del ke zé se, amely alap ján a
2000 fõs la kosságszámot el nem érõ ön kor-
mány za tok nak olyan kö zös ön kor mány za ti
hi va ta lo kat kell ki ala kí ta ni uk, ame lyek il le -
té kes sé gi te rü le té nek la kos ság szá ma meg ha -
ladja a 2000 fõt. Ez a kör jegyzõségek kon -
cent rá ló dá sát fog ja elõ idéz ni, vagyis a 2013.
ele jén fel ál ló kö zös ön kor mány za ti hi va ta lok
sok he lyen a je len le gi kör jegy zõ sé gek nél na-
gyobb il le té kes sé gi te rü le ten fog ják el lát ni a
fel ada ta i kat. Ezzel kap cso lat ban meg je gyez -
zük, hogy je lenleg 587 db 2500 fõ nél ki sebb
la kos ság szá mú te le pü lés tart fenn ön ál ló
pol gár mes te ri hi va talt, ami mé ret gaz da sá -
gos sá gi szem pont ból egy ál ta lán nem te kint -
he tõ op ti má lis nak.

A jegy zõi fel adat kö rök új ra te le pí té sé nek
egy le het sé ges al ter na tí vá ja

Mi u tán tisz táz tunk né hány alap ve tõ fo-
gal mat és meg is mer tük a já rá si struk tú ra ter-
ve zett szer ke ze tét, vizs gál juk meg, hogy a
te le pü lé si jegy zõk mely fel ada tai te le pít he -
tõk át a já rá si kor mány hi va ta lok hoz. Je len
dol go zat írá sa kor még nem el dön tött, hogy
a já rá si kor mány hi va ta lok ve ze tõi po li ti kai
vagy szak mai ala pon ke rül nek-e ki ne ve zés -
re. Ál láspontunk sze rint az új rend szer ki -
ala kí tá sá nak csak ak kor van ér tel me, ha a já-
rá si kor mány hi va tal ve ze tõ je köz igaz ga tá si
szak em ber lesz, ezért az aláb bi meg ál la pí tá -
sok erre a le he tõ ség re vo nat koz nak. Ab ban
az eset ben, ha a hi va tal ve ze tõ po li ti kai ala-
pon ke rül ki ne ve zés re, ál lam igaz ga tá si fel-
adat kör te le pí té sét a já rá si kor mány hi va tal -
hoz nem ja va sol juk.20

A te le pü lé si jegy zõk fel ada ta i nak új ra te le -
pí té sé hez elõ ször is meg kell is mer ked nünk a
helyi ön kormányzatok – több mint 1400 ol -
da las – ha tás kö ri jegy zé ké vel,21 amely tar -
talmazza a jegy zõk, fõ jegyzõk, képviselõ-
 testületek, köz gyû lé sek, pol gár mes te rek és
me gyei köz gyû lé si el nö kök, azaz a tel jes ön-
kor mány za ti szfé ra fel ada ta it és ha tás kö re it.
Mi vel elem zé sünk tár gya csu pán a jegy zõi
fel adat kö rök re ter jed ki, az egyéb fel so rolt
szer vek fel adat- és ha tás kö re it fi gyel men kí-
vül hagy hat juk. Az így meg ma ra dó 3600
jegy zõi fel adat- és ha tás kör nek azon ban
nem mind egyi ke te kint he tõ ön ál ló fel adat -
kör nek. A ha tás kö ri jegy zék ugyan is kü lön
sor ban tar tal maz za az egyes feladat körök
gya kor lá sá hoz szük sé ges min den egyes rész-
ha tás kört. A ha tásköri jegy zék az egyes fel -
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18 Vi lág gaz da ság On li ne (2011): „A já rá sok és a kormány
dönthetnek.” 2011. au gusztus 14. = http://www.vg.hu/
gaz da sag/on kor many za tok/a-ja ra sok-es-a-kor many-
dont het nek-356359

19 Meg je gyez zük, hogy a Kor mány ha tá ro zat rög zí ti azt a
kö ve tel ményt, hogy a meg lé võ ügy in té zé si hely szí ne ket
le he tõ ség sze rint fenn kell tar ta ni. Ez je lent he ti azt is,
hogy a je len leg mû kö dõ ok mány iro dák egy faj ta já rá si al-
köz pont ként mû köd het nek to vább, sõt is me re te sek
olyan szán dé kok is, hogy azo kon a mik ro tér sé gi von zás -
kör zet tel bíró te le pü lé se ken, ame lyek tá vo labb es nek a
já rás szék hely tõl, de ok mány iro dát je len leg nem tar ta-
nak fenn, kor mány ab la kok nyíl ná nak.

20 A po li ti kai szem pon tú ki ne ve zést el sõ sor ban azért nem
tart juk el fo gad ha tó meg ol dás nak, mert a já rá si hi va ta lok 
ál tal in té zen dõ nagy szá mú köz igaz ga tá si ügy in té zé se
so rán ki zá ró lag szak mai szem pon tok ér vé nye sül het nek,
po li ti kai mér le ge lés nek nem le het he lye.

21 Az is mert kor mány za ti szán dé kok sze rint – a me gyei
szint hez ha son ló an – a já rá si kor mány hi va ta lok ba fog-
nak in teg rá lód ni a kor mány hi va ta lok ba már szer ve ze ti -
leg be épí tett, de kon cent rált szer vek me gyei szint nél ala-
cso nyabb szin tû ki ren delt sé gei. E szer vek fel ada ta i nak
vizs gá la ta je len dol go zat nak nem tár gya.



ada to kon be lül kü lön ne ve sí ti a kö vet ke zõ -
ket: „el já rást meg szün te ti”, „el lá tást meg ál la -
pít ja”, „nyil ván tar tást ve zet”, „ta nút hall gat
meg”, „meg ke res”, „tá jé koz ta t”, „nyilatko-
zatot kér”, „fel ügyeletet lát el”, „el lenõriz”,
„en ge délyt vissza von”, „en ge délyt mó do sít”,
„adat vé de lem rõl gon dos ko dik”, „ada tot be je -
gyez”, „ada tot tö röl”, „ada tot mó do sít”, „ha-
tá ro za tot vég re hajt”. A jegy zõ sza bály sér té -
si fel adat kö re pél dá ul en nek meg fe le lõ en
122 rész ha tás kört fog lal ma gá ban, a sza bály -
sér té si ügy in té zés azon ban csu pán egy fel-
adat nak te kint he tõ. Több ál lam igaz ga tá si
hatósági ügy kap csán a jegy zõnek csu pán
köz zé té te li, to váb bí tá si, tá jé koz ta tá si, kez de -
mé nye zé si vagy ér te sí té si kö te le zett sé ge van.
Ezek ál ta lá ban egy tá gabb fel adat kör höz kap-
csolódnak, amely nek azon ban nem a jegy zõ
a cím zettje. Sok eset ben az iga zolás vagy a ha -
tó sá gi bi zo nyít vány ki ál lí tá sa tar to zik csu pán 
a jegy zõ fel adat kö ré be. Eze ket a fel ada to kat
szin tén nem vet tük fi gye lem be.

A ha tás kö ri jegy zé ken be lül kü lön fe je -
zet fog lal ko zik a Ket. al kal ma zá sá val és a
gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada tok kal (pl.
el len jegy zés, utal vá nyo zás, kö te le zett ség vál -
la lás, nyil vá nos ság, át lát ha tó ság, bel sõ ellen-
õr zés, koc ká zat elem zés stb.), a köz ér de kû
ada tok kal, adat vé de lem mel kap cso la tos fel-
ada tok kal, az elekt ro ni kus in for má ció sza -
bad ság biz to sí tá sá val, az irat ke ze lés sel, a sta-
tisz ti kai adat szol gál ta tás sal vagy pél dá ul a
mun kál ta tói jo gok gya kor lá sá val, to váb bá
a kép vi se lõ-tes tü let hez, a dön tés-elõ ké szí tés -
hez, vég re haj tás hoz, az ön kor mány zat mû-
kö dé sé hez kap cso ló dó fel ada tok kal. Ezek a
jog al kal ma zás hoz és a szer ve zet ve ze té sé hez
kap cso ló dó olyan ál ta lá nos jel le gû fel ada -
tok, ame lyek szin tén nem te kint he tõk ön-
álló ál lam igaz ga tá si fel adat kö rök nek. A ha-
tás kö ri jegy zék át te kin té se so rán ezért eze-
ket sem vettük figyelembe.

A fen ti ek sze rint el vég zett szû rést kö ve tõ -
en igye kez tünk arra tö re ked ni, hogy min-
den ön ál ló ál lam igaz ga tá si fel adat kör meg-
ma rad jon, de az egy fel adat kör höz tar to -
zó egyes rész ha tás kö rök ne le gye nek kü lön
fi gye lem be véve. (Így pél dá ul a te lep en ge dé -

lye zés sel kap cso la tos fel ada to kat és hatás-
köröket egy fel adatként ke zeltük.) Így 200
kö rü li ön ál ló jegy zõi ál lam igaz ga tá si ha tó sá -
gi fel adat ma radt, ezek új ra te le pí té si le he tõ -
sé ge it vizs gál tuk meg. Igye kez tünk olyan
ob jek tív szem pon to kat ta lál ni, ame lyek alap-
ján el dönt he tõ, hogy egy fel ada tot to vább ra
is a jegy zõ lás son el vagy a já rási kormány -
hivatal. Az egyes szem pontokat 1-tõl 5-ig
pon toz tuk. E szem pon tok a kö vet ke zõk
vol tak:

– az adott ügy ti pikusan mi lyen jel le-
gû ügy fél cso por tot érint, a cso port
mennyi re mo bil, mi lyen mér ték ben
ké pes al kal maz ni kor sze rû táv köz lé si
esz kö zö ket22 (1 – na gyon mo bil, 5 –
nem mo bil);

– jel lem zõ en szük sé ges-e az adott ügy ben 
helyszíni szem le tar tása (1 – soha nem
szük sé ges, 5 – min den el já rás ban szük-
sé ges);

– szük sé ges-e az el já rás so rán az ügy fél
sze mé lyes meg je le né se (1 – soha nem
szük sé ges, 5 – min den el já rás ban szük-
sé ges);

– a jegy zõ pra xi sá ban mi lyen vo lu men -
ben for dul elõ az adott ügy23 (1 – éven te
néhányszor for dul elõ, 5 – heti rend sze-
res ség gel for dul elõ);

– mi lyen szin tû szak ér tel met igé nyel az
ügy24 (1 – bo nyo lult me gí té lé sû, ma gas
szakértelmet igény lõ ügyek, 5 – egy sze-
rû me gí té lé sû ügyek).

Az egyes ügyek így leg alább öt, leg feljebb
hu szon öt pon tot sze rez het tek. A já rá sok ille-
tékességi te rü le te i nek is me re té ben azo kat az
ügye ket, ame lyek 16-nál ala cso nyabb pont-
szá mot ér tek el a já rá si kor mány hi va ta lok
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22 Pél dá ul a ke res ke del mi ügy in té zés vál lal ko zó kat érint,
akik mo bi lak és fel te he tõ en ké pe sek a kor sze rû in for -
ma ti kai esz kö zök ke ze lé sé re, míg a szo ciá lis se gé lye zés
hát rá nyos hely ze tû, alul is ko lá zott, nem mo bil cso por -
tot érint.

23 Eb bõl a szem pont ból az ügy in té zés tár sa dal mi költ sé ge i -
nek vizsgálata indokolt, vagyis az, hogy mi ol csóbb, ha
az ügy intézés hely ben ma rad vagy ha az ügy félnek az
ügy in té zés hez a já rá si köz pont ba kell utaz nia.

24 Nap ja ink ban az ál lam igaz ga tá si ügyek egy re spe ci a li zál -
tab bak, az ügy in té zõk nek igen ne héz nyo mon kö vet ni a
gyor san vál to zó jog sza bá lyi kör nye ze tet.



fel adat kö ré be, ame lyek pe dig 16 vagy an nál
több pon tot ér tek el, a jegy zõ ha tás kö ré be so-
rol tuk. (A je len leg kör zet köz pon ti jegy zõi
ha tás kör be tar to zó ál lam igaz ga tá si ügye ket25

nem vizs gál tuk, azo kat ki vé tel nél kül ja va sol -
juk a já rá si kor mány hi va ta li fel ada tok közé
so rol ni.) A cso por to sí tást kö ve tõ en azt az
eredményt kap tuk, hogy a 200 fel adatkör
köz el egy har ma da ma rad na a jegy zõ ha tás kö ré-
ben, két har ma da pe dig a já rá si kor mány hi va-
tal hoz tar toz na. Az aláb biakban csak pél da-
ként so rolunk fel né hány ügyet.

A cso por to sí tás alap ján já rá si fel adat kör -
be ke rül ne töb bek kö zött a nö vény vé del mi
te vé keny ség, a ká ro sí tók el le ni vé de ke zés,
a par lag fû el le ni vé de ke zés, a ve szé lyes ál-
lat tar tá sá val, va la mint az ál lat vé de lem mel
kap cso la tos fel ada tok, az épí tésügyi ha tó sá gi 
el já rás, az építésfelügye leti te vé keny ség, a
ke res ke del mi igaz ga tás, a vá sá rokkal, pi a -
cok kal kap cso la tos fel adatok, a te lep en ge dé -
lye zés, a környezet védelemmel, ter mé szet -
vé de lem mel, hul ladékgazdálkodással, zaj- és
rez gés vé de lem mel, le ve gõ vé de lem mel kap-
cso la tos fel ada tok, a sza bály sér té si, bir tok -
vé del mi ügy in té zés, az ok mány iro dai fel-
ada tok, a ha gya té ki el já rás.

Jegy zõi ha tás kör be tar toz ná nak a te le pü lés -
ren de zés sel össze füg gõ fel ada tok, a vad kár ral
kap cso la tos ügy in té zés, a vé den dõ fo gyasz -
tók kal kap cso la tos el já rás, a rend sze res szo-
ciá lis, gyer mek vé del mi el lá tá sok megállapí-
tása, köz gyógy el lá tás sal, egész ség ügyi el lá tá -
sok rá szo rult sá gi ala pon való igény be vé te lét
érin tõ el já rás, gyer mek- és if jú ság vé de lem mel 
kap cso la tos fel ada tok, egyes je len leg is jegy-
zõi ha tás kör be tar to zó gyám ha tó sá gi fel ada -
tok, anya könyv, ta lált dol gok kal kap cso la tos 
el já rás, he lyi adóz ta tás sal és a vá lasz tá si el já -
rás sal kap cso la tos fel ada tok.

Meg kell em lítenünk, hogy a jegy zõi ha-
táskörbe tar tozó ügyek zöme az érin tett
ügy fél cso port jel le ge, illetve a sze mé lyes
meg je le nés szük sé ges sé ge okán ka pott ilyen
be so ro lást, emi att lát juk to vább ra is in do -
kolt nak a je len le gi ügy in té zé si he lye ken

(pol gár mes te ri hi va ta lok ban, körjegyzõsé-
geken, 2013-tól kö zös ön kor mány za ti hi va-
ta lok ban) tör té nõ ügy in té zés meg tar tá sát a
jö võ ben is. Ugyan ak kor arra is sze ret nénk
fel hív ni a fi gyel met, hogy a meg lé võ he lye -
ken tör té nõ ügy in té zés jö ven dõ be li meg tar -
tása meg valósulhat oly mó don is, hogy a fel -
adat kör a já rá si kor mány hi va tal hoz ke rül,
amely az ál lo má nyá ba tar to zó tiszt vi se lõk
köz re mû kö dé sé vel ügy fél fo ga dást biz to sí t
azok ban a pol gár mes te ri hi va ta lok ban, ahol
ezt az ügy fél for ga lom szük sé ges sé te szi. Így
meg ma rad az ügy in dí tás le he tõ sé ge, egyes
el já rá si cse lek mé nyek (pl. ta nú meg hall ga tás) 
já rás szék he lyen kí vü li biz to sí tá sa a já rá si
kor mány hi va tal ha tás kö ré be tar to zó ügyek-
ben is. Az egyes el já rá si cse lek mé nye ket
az ügy in té zõ a je len le gi ügy in té zé si he lyen
fo ga na to sít ja, az ál ta la ké szí tett do ku men tu -
mo kat szken nel ve, elekt ro ni kus úton to váb -
bít ja, a dön tés pe dig a já rá si kor mány hi va tal -
ban szü letik meg. Ezzel a meg oldással meg -
ma rad hat a he lyi ügy in té zés, de biz to sít ha tó
egy út tal a köz vet len irá nyí tás és az egy sé ges
jog gya kor lat. Az ügy in té zés ez ál tal szak sze -
rûb bé, egy sé ge seb bé te he tõ, az ügy fe lek szá-
má ra pe dig a je len le gi nél ma ga sabb szín-
vonalú, a he lyi sa já tos sá gok tól füg get len el-
já rások nyújt ha tók a je len le gi ügy in té zé si
he lyek meg tar tá sa mel lett. Ezzel a meg ol -
dás sal a jegy zõi fel adat kör be ma ra dó egy har -
mad kö rü li ál lam igaz ga tá si fel adat kör túl-
nyomó rész e is a já ráshoz ke rülhet, de en -
nek a ha zai köz igaz ga tás ban egy ál ta lán nem
jel lem zõ gya kor lat nak a ki ala kí tá sa ko moly
át gon do lást igé nyel.

Fel sze ret nénk hív ni a fi gyel met ugyan ak -
kor arra is, hogy a je lenlegi rend szer meg fe-
le lõ szín vo na lon mû kö dik. A ha tás kö rök át-
szer ve zé sé nek ak kor van ér tel me, ha ez ál tal
az igaz ga tás egy sze rûb bé, ha té ko nyab bá és
ol csób bá vá lik. En nek a hár mas cél nak a
szem elõtt tar tá sá val kell el vé gez ni a fel adat -
kö rök új ra de fi ni á lá sát, ügyel ve arra, hogy
ne jöj je nek lét re újabb pár hu za mos sá gok, át-
fe dé sek. A rend szer új ra han go lá sá hoz ala-
pos elõ ké szí tés, ága za ti egyez te tés és költ ség -
elem zés is szük sé ges.

Ba lás End re: A jegyzõi államigazgatási feladatkörök újradefiniálása… 59

25 Ide tar toz nak az ok mány iro dai fel ada tok, a ki emelt épí-
tés ha tó sá gi ügyek és a gyám hi va ta lok.
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Felhasznált irodalom

A köz igaz ga tá si el já rá si tör vény kom men tár ja, szer k. KILÉNYI Géza, Bu dapest, KJK-
 KERSZÖV, 2005.

A jegy zõi ál lam igaz ga tá si fel adat kö rök új ra de fi ni á lá sa
a já rá si kor mány hi va ta lok ki ala kí tá sát kö ve tõ en

A ta nul mány arra a je len leg na gyon ak tu á lis és a ma gyar köz igaz ga tás jö võ be li fej lõ dé sét nagy
mér ték ben meg ha tá ro zó kér dés re pró bál vá laszt adni, hogy mely jegy zõi fel adat kö rö ket len ne cél-
sze rû a 2013. ja nu ár 1-jétõl fel ál lí tan dó já rá si kor mány hi va ta lok hoz te le pí te ni. A kér dés meg vá la-
szo lá sá hoz be mu tat ja az ön kor mány za tok ra vo nat ko zó új jog sza bá lyok – az Alap tör vény és
Magyar ország he lyi ön kor mány za ta i ról szóló tör vény – vo nat ko zó ren del ke zé se it, majd tisz táz za
azt, hogy mit je len t a fel adat kör, illetve a ha tás kör fo gal ma, az ön kor mány za ti és az ál lam igaz ga tá si 
ha tó sá gi ügy. Ezt kö ve tõ en váz la to san is mer te ti a ki ala kí tan dó já rá sok ter ve zett te rü le tét. Vé gül a
ha tás kö rök új ra te le pí té sé hez ki dol go zott teszt alap ján meg vizs gál ja a he lyi ön kor mány za ti szer-
vek je len leg ha tá lyos ha tás kö ri jegy zé két ab ból a szem pont ból, hogy me lyek azok az ál lam igaz ga -
tá si fel adat kö rök, ame lye ket ér de mes já rá si szin ten el lát ni, és me lyek azok, ame lye ket to vább ra is a
jegy zõk nél kel le ne hagy ni. A dol go zat csu pán a ha tó sá gi ha tás kö rök te le pí té sé vel fog la ko zik, nem
érinti az egyes köz szol gál ta tá sok te le pí té sé nek rend kí vül szer te ága zó kér dés kö rét.



KE RESZTY ÉVA

A he lyi ön kor mány za tok
sze re pe és le he tõ sé gei
a be teg jo gok
ér vé nye sí té sé ben 2012-ig
– és az után?

Be ve ze tés

A rend szer vál toz ta tás alap ve tõ en meg vál -
toz tat ta az egész ség ügyi ága zat irá nyí tó és
fenn tar tó sze rep lõ i nek fel ada tá ra vo nat ko -
zó el kép ze lé se ket és el vá rá so kat. Míg a gaz-
daságban nem kér dõ je le zõ dött meg, hogy
a ko ráb bi di rekt be avat ko zás és az ál lam i
tulaj donlás jog cí mén gya ko rolt köz vet len
(uta sí tá sos) irá nyí tás he lyett a sza bá lyo zó-el -
len õr zõ ál lam i sze re pet kell meg te rem te ni,
ad dig az egész ség ügy ben az ál lam to vább ra is
in téz mé nyek tu laj do no sa, el lá tá sok köz vet len
nyúj tó ja, meg ma radt az el lá tás és a biz to sí tás
meg szer ve zé sé ért és fi nan szí ro zá sá ért szak mai
fe le lõs ség gel is tar to zó és sza bá lyo zó-el len õr zõ
sze re pé ben.

A rend szer vál tást kö ve tõ en soha nem me-
rült föl, hogy az egészségügyet a szok ványos
szol gál ta tá si piac ré szé nek kel le ne te kin te -
ni,1 hi szen eb ben a szek torban a szük séglet,
a kí ná lat és a ke res let el sõ sor ban a szol gál ta -
tói kí ná lat ál tal meg ha tá ro zott. A pi a ci ver-
seny és a fo gyasztás fo galmai sem a ti pikus
köz gaz da sá gi lo gi kát kö ve tik,2 ha nem a köz -
szol gál ta tá si jel leg do mi nan ci á ja ér vé nye sül.

Az elõz mény: a ta nácsi
és az ön kor mány za ti rend szer 

Az 1988-ban a szak tár ca re form tit kár sá ga
ál tal ki dol go zott el kép ze lé sek alap ja is az
a „sért he tet len alap elv” volt, hogy a la kos-
ság szo ciá lis és egész sé gi ál la po tá ért az ál lam fe-
le lõs, amely a mû kö dõ ké pes in téz mény- és
fi nan szí ro zá si rend szer ki ala ku lá sá nak le he -
tõ vé té te lét je len ti. Ez biz to sít ja a ha gyo má -
nyos ál lam i fel ada tok (köz egész ség ügy-jár-
vány ügy, ka taszt ró fa-me di ci na és egész ség -
ügyi fel vi lá go sí tás) és ál la mi lag ga ran tált
fel ada tok (a min den ko ri egész ség biz to sí tá si
tör vény ben ke ret sza bály sze rû en fel so rolt
ter mé szet be ni biz to sí tá si el lá tá sok) gya kor -
la ti meg va ló su lá sát. 

Lé nye ges vál to zás a tu laj do no si szer ke zet -
ben sem kö vetkezett be, ami kor a ko ráb-
bi ál lam i tu laj do nú in téz mény rend szer ál-
lam i és ön kor mány za ti tu laj don ba ke rült.
Az ön kor mány za ti tu laj do nú in téz mé nyek
ugyan úgy költ ség ve té si gaz dál ko dás sze rint
mû köd nek, mint az ál lam i tu laj don, köz-
szol gál ta tó köz in téz mény ként a dol go zók
mun ka jo gi stá tu sa, fe le lõs sé ge is azo nos; a
fej lesz tés az ál lam i dön té si rend szer ben,
költ ség ve té si for rá sok ból ke rül szét osz tás ra.

A rend szer vál tást meg elõ zõ en a ta ná csi
rend szer ben az egész ség ügyi szol gál ta tók ket tõs 
alá ren delt sé ge ér vé nye sült. Az in téz mé nyek
kör ze ti rend ben lát ták el a be te ge ket, az il le -
té kes ta nács vég re haj tó bi zott sá ga ha tá roz -
ta meg a kör zet ha tá ro kat, az in téz mé nyek
szak mai pro fil ját, igény lõ je és ki vi te le zõ je
volt a be ru há zá sok nak és fej lesz té sek nek (az
öt éves ter vek ke re te in be lül). A szak mai irá-
nyí tás ezzel szem ben hi e rar chi kus rend szer -
ben, a fe let tes (ál ta lá ban me gyei) egész ség -
ügyi in téz mé nyen ke resz tül tör tént. A me-
gyei szint köz vet le nül az egész ség ügyért
fe le lõs mi nisz té rium szak mai irá nyí tá sa
alatt állt.3

A kö te le zõ kör ze ti el lá tás el sõ sor ban a sza-
bad or vos- és in téz mény vá lasz tás jo gát ik tat ta

1 Ezzel ma gya ráz ha tó, hogy a be te gek „fo gyasz tói ön tu da -
ta” is las san ala kult ki, illetve a be tegjogok fo gyasztóvé-
del mi meg kö ze lí té se rend kí vül gyen ge. En nek nö vek võ
je len tõ sé ge az EU Be teg jo gi Char tá já ban is tük rö zõ dik.
A ha gyo má nyos, pa ter na lis ta fel fo gás ban szo ci a li zá ló -
dott or vo sok ki fe je zet ten ki ké rik ma guk nak a szol gál ta -
tá si szem lé let al kal ma zá sát.

2 The In ter nal Mar ket and He alth Ser vi ces, Report of the High
Le vel Com mit tee on He alth, Eu ro pe an Commis sion,
 Health & Con su mer Pro tec ti on Di rec to ra te-Ge ne ral,
2001.

3 FÜLÖP Ta más: Egész ség ügyi szer ve zés tan, Bu da pest, Me-
di ci na Ki adó, 1978.
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ki, ugyan ak kor meg fe le lõ ga ran ci át adott arra,
hogy a beteg mind az alap ellátáshoz, mind pe-
dig a já ró- és fek võ be teg el lá tás hoz hoz zá fér he-
tett. Ki ala kult egy pár hu za mos ma gán el lá tás
a köz szol gál ta tó egész ség ügy ben a há la pénz
ha tá sá ra, és lét re jött egy VIP el lá tás ra jo go -
sult kör a biz to sí tá son/ál lam i el lá tá son be-
lül. Az ál lam i és párt ve ze tõk, va la mint ta ná -
csi funk ci o ná ri u sok, illetve a ki emelt stá tu sú 
tár sa dal mi szer ve ze tek ve ze tõ tiszt ség vi se lõi 
ma ga sabb kom fort fo ko za tú4 el lá tá sát a kör-
ze ti in téz mé nyek osz tály ve ze tõ fõ or vo sa i -
nak egy- vagy két ágyas sa ját ren delkezé-
sû szo bái biz to sí tot ták, míg köz pon ti lag az
érin tet tek név re szóló iga zol vánnyal ve het -
ték igény be a Kút völgyi úti kór ház VIP-ellá-
tá sát.5 Ahogy a VIP-el látás is meg kettõzi az
el lá tá si jo go sult sá got, úgy az ága za ti el lá tó -
rendszer is ezt te szi: a hon véd- vagy vasutas
egész ség ügy jo go sult jai a terü leti in téz mény -
ben is igény be ve he tik a szol gál ta tá so kat.6
Min den más mun ka vál la lói és la kos sá gi cso-

port szá má ra diszk ri mi na tív ez a ren del ke zés,
hi szen má sok szá má ra nincs le gá li san ga ran -
tált le hetõség arra, hogy az ellátást (ide értve a
nem sürgõs szak-, illetve alap ellátást is) vagyla-
go san la kó he lyü kön és mun ka vég zé sük/ta nul-
má nya ik hely szí nén is igény be ve gyék; ak tu á lis 
tar tóz ko dá si he lyük vagy tet szé sük sze rint.
A rend szer vál tás sal ezen ki vált sá gok nem
ke rül tek meg szün te tés re, a biz to sí tá si el lá tás 
e te rü le ten nem ered mé nye zett „pro fil tisz tí -
tást”. A több-biz to sí tós, több pénz tá ras, ki-
egé szí tõ ma gán biz to sí tá si mo del lek el ve té se
és el bu ká sa to vább ra is az in for má lis, diszk-
ri mi na tív el lá tá si jo go sult sá got erõ sí ti. A
pár hu za mos le he tõ sé gek meg lé te ugyan ak kor
re la ti vi zál ta az ön kor mány za tok fe le lõs sé -
gét az egész ség ügyi alap el lá tás (me gyei szin ten
a szak el lá tás) meg szer ve zé sé ben, tény le ge sen
nincs „kö te le zõ mi ni mu ma” az e kör ben nyúj-
tan dó el lá tás nak. A kor mány za ti ter vek és
el fo ga dott tör vé nyek erre a prob lé má ra nem
ad nak vá laszt.

Ön kor mány za ti és egész ség ügyi át ala kí tás
2011-ben

Sem az új ön kormányzati tör vény nem fog-
lal ko zik a te rü le ti el lá tá si fe le lõs ség elvi kér dé -
se i vel, sem a Sem mel we is-terv nem tar tal maz
ezzel kap cso la tos el kép ze lé se ket.7 Ugyan ak kor 

4 A ma ga sabb kom fort fo ko zat az egy be teg re jutó or vo sok
és nõ vé rek szá má ban, az esz köz fel sze relt ség ben – kü lö -
nö sen a leg kor sze rûbb di ag nosz ti kai és te rá pi ás esz kö -
zök, im port gyógy sze rek hoz zá fé ré si le he tõ sé gé ben is
érvé nyesült, azaz a szük ség le ten ala pu ló, az ál la pot ál tal
in do kolt el lá tás, mint a hoz zá fé ré si jo gok alap ve tõ kö ve -
tel mé nye, nem ér vé nye sült.

5 Je len leg a vé dett sze mé lyek és ál lam i ve ze tõk, or szág gyû -
lé si kép vi se lõk kü lön jo go sult ság sze rin ti el lá tá sát az Ál-
la mi Egész ség ügyi Köz pont, va la mint a Sem mel we is
Egye tem vég zi: az ál lam i ve ze tõk és az ál lam igaz ga tá si
szer vek köz tiszt vi se lõi szá má ra biz to sí tott jut ta tá sok ról
és azok fel tételeirõl szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. ren-
de let és en nek 2011. jú li us 18-i mó do sí tó 124/2011.
(VII. 18.) Korm. ren de le te. Utób bi hoz tar to zik a Kút völ -
gyi úti kór ház. Ezzel – a rendszerváltást meg elõzõnél
szû kebb kör szá má ra – az ál lam to vább ra is ket tõs el lá tá si 
jo go sult sá got és az egyéb biz to sí tot tak el lá tá sá nál jobb
fel té te le ket ga ran tál. Az in téz mé nyek ke ret szer zõ dés-
ben ál la pod nak meg a több let szol gál ta tás ról, ame lyért
köz pon ti kor mány za ti for rás ból plusz el lá tást kap nak.
A ren del ke zés diszk ri mi na tív jel le ge meg nyil vá nul ab-
ban, hogy ez nem mi nõ sül se ki egé szí tõ egész ség biz to sí -
tás nak, se a ka fe té ria szol gál ta tá sok nak nem rész e, azaz
adó- és já ru lék rend sze ren kí vü li sze mé lyes több let szol -
gál ta tást biz to sí t költ ség ve té si for rás ból.

6 A hon véd- és va sút egé sz ség ügyi in téz mé nyek több sé ge
te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség gel a biz to sí tot tak szé les kö-
rének is nyújt ellátást. 2005. évi CLXXXIII. tör vény a
vasúti közlekedésrõl, 68. § (4) be kezdés, 2001. évi XCV.
tör vény a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál-
lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról, 200. §-a.

7 A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország he lyi ön -
kormányzatairól, a 2011. évi CLIV. törvény a me gyei
ön kor mány za tok kon szo li dá ci ó já ról, a me gyei ön kor-
mány za ti in téz mé nyek és a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
egyes egész ség ügyi in téz mé nye i nek át vé te lé rõl, az ere de -
ti helyi ön kormányzati törvény (1990. évi LXV. tör-
vény), az egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. törvény)
és az Alap tör vény össze ol va sá sá ból a kö vet ke zõk re jut-
ha tunk: az alap el lá tás to vább ra is a te le pü lé si ön kor -
mány za tok fe le lõs sé ge mind elvi, mind in téz mény szer -
ve zé si szem pont ból. A szak el lá tá si fel adat nincs te le pít -
ve, az el lá tá si fe le lõs ség cím zett je a sza bá lyo zás ban nem
ke rül elõ. Az ál lam sze re pe meg je le nik az el lá tás meg szer -
ve zé sé ért való ál ta lá nos (al kot má nyos) kö te le zett ség for-
má já ban, és az ál lam szer ve zõ, in téz mény fenn tar tó is. Ez
te hát nem zár ja ki a tel jes szak el lá tás ál lam i fenn tar tá sú
el lá tá sát, de szá mon kér he tõ el lá tá si fe le lõs ség, illetve te-
rü le ti el lá tá si kö te le zett ség köz vet le nül nem vagy ne he -
zen eredhet belõle, az alap- és szakellátás ko ordinált és in-
teg rált rend sze ré nek mû kö dé sé re pe dig nincs sza bály.
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a köz mun ka prog ram mal kap cso lat ban meg-
is mert ter vek sze rint a mun ka vég zés re al kal -
mas egész ség ká ro so dott sze mé lyek la kó he -
lyük tér sé gé tõl (a ga ran tált te rü le ti el lá tá si
jo go sult ság tól) tar tó san tá vol dol goz hat nak
majd, ahol alap be teg sé gük okán a sür gõs sé -
gi el lá tást meg ha la dó el lá tá sok ra vagy táp-
pénz re szo rul nak, amely in té zé sé re csak a
vá lasz tott há zi or vos jo go sult, aki ál ta lá ban
la kóhelyhez kö tött. Egye lõ re nincs ja vas lat
a te kin tet ben, hogy a mun ka vég zés he lye
sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat kö te les-e
en nek a tö me ge sen je lent ke zõ, de csak át me -
ne ti leg ott élõ sze mé lyi kör nek alap el lá tást
szer vez ni, kö te les-e ezt az egész ség biz to sí tó
fi nan szí roz ni, vagy az ál lam át ve szi en nek
szer ve zé sét, ami a ha tá lyos (2011. decem-
beri) sza bá lyok tól el tér.8

A rend szer vál tást kö ve tõ en a ta ná csi igaz-
gatás megszûnt, de a helyi ön kormányzat igaz -
ga tá si jog kö rei az egész ség ügy ben lé nye gé ben
vál to zat la nok ma rad tak. Az ön kor mány za -
ti au to nó mia nyil ván va ló an nem ér vé nye -
sül het a gyó gyí tó el lá tás szak mai tar tal má -
ban, sem az egy sé ges tár sa da lom biz to sí tá si
jog vi szony tar tal má ban. Mi vel az ön kor -
mány za tok fo lyó fi nan szí ro zá si szem pont -
ból nem mû köd te tõi az egész ség ügyi in-
tézményeknek, így meg le he tõ sen szûk tere
ma rad az ön kor mány za ti egészségügy-po-
litika ki ala kí tá sá nak és ér vé nye sí té sé nek.9

Jog sza bály ha tá roz ta meg azo kat a lehe-
tõségeket és kö te le zett sé get, ame lyek alap-
ján el lá tá si kö te le zett sé gét tel je sí tet te az in-
téz mény tu laj do nos sá vált ön kor mány zat,
amely nek a napi mû kö dõ ké pes ség biz to sí tá sá-
ban nem volt sze repe. Fel ada ta ik kom plex
áttekintése alap ján azon ban fel le het tár ni

azo kat a le he tõ sé ge ket, ame lyek ki ha tás sal
van nak az egész ség ügyi el lá tás kö rül mé nye i -
re, ezen ke resz tül a be teg el lá tás mi nõ sé gét,
az el lá tás hoz való hoz zá fé rés le he tõ sé gét
vagy más be teg jo gok ér vé nye sü lé sét se gí tik.
Az ön kor mány za ti esz kö zök, ame lyek a be-
teg jo gok meg va ló sí tá sá ban sze re pet ját sza -
nak, jó részt nem az el lá tó rend szer bel sõ,
szak mai sza bá lyo zá sá ból ered nek, ezen esz-
kö zö ket ki zá ró lag vagy jel lem zõ en az ön-
kor mány za tok al kal maz hat ják.10

Na gyobb vál to zás tör tént az ál lam i irá-
nyí tás ban, hi szen a di rekt, egye di uta sí tás le he -
tõ sé ge az in téz mé nyi hi e rar chia meg szû né sé vel 
együtt – a 2012-es ál lami visszavételig – vé get
ért. Az egye di és nor ma tív uta sí tá sos irá nyí -
tást fo ko za to san fel vál tot ta a nor ma tív sza-
bá lyo zás és a ha tó sá gi ellen õr zés, amely nek
he lyé be is mét a nem nyil vá nos irá nyí tá -
si esz kö zök lép het nek.11 Az ön kormány-
zat mint tu laj do nos és az el lá tá si fe le lõs ség
cím zett je a szak mai stan dar dok, a mi nõ sé gi
elõ írá sok, az el lá tás hoz való hoz zá fé rés te-
kin te té ben nem au to nóm dön tés ho zó, mind
a kö te le zõ, mind az ön ként vál lalt el lá tá si
fel ada tok szem pont já ból az egész ség ügyi
ága za ti jog sza bá lyok nak alá ren del ten gya-
ko rol ja jo ga it. Dön té sei azon ban je len tõs ki-
ha tás sal van nak a be te gek jo ga i nak gya kor -
la ti ér vé nye sü lé sé re.

2011 elsõ fe lében lét rejött a „Semmel weis-
 terv az egész ség ügy meg men té sé re”12, va la-
mint az új ön kor mány za ti tör vény kon cep -
ci ó ja.13 A ter ve ze tek tár sa dal mi vi tá ra ke rül -
tek, dek la rál tan mi nisz té ri u mi szak ap pa rá -
tus elõ ké szí tõ mun ká ja ered mé nye kép pen
szü let tek. A két koncepció kö zött azon ban a he-
lyi ön kor mány za tok egész ség ügyi sze re pét ille-
tõen nemcsak összhang nem volt, ha nem kife-
jezett el lent mon dá sok is fel fe dez he tõk vol tak.

8 Két to váb bi je len tõs cso por tot érint a prob lé ma meg ol -
dat lan sá ga: a nyug dí ja so kat, akik az év egyik fe lét ál lan dó 
lak he lyü kön, má sik fe lét a tel kü kön, üdü lõ jük ben töl tik,
illetve a la kó he lyük tõl tá vo li te le pü lé sen ta nul má nyo kat
foly ta tó kat. A sür gõs el lá tá sát meg kap ják bár mely hely-
szí nen, de egyéb tár sa da lom biz to sí tá si vagy egész ség ügyi
köz igaz ga tá si jo go sult sá ga i kat nem tud ják ér vé nye sí te ni.

9 Az 54/1996. (XI. 30.) AB-ha tá ro zat rész le te sen elem zi ezt
a kér dést az „elsõ ka pacitástörvény” 1996. évi LXIII. tör -
vény vizs gá la ta kap csán, to váb bi ak lásd: KERESZTY Éva:
A he lyi ön kor mány za tok és az egész ség ügyi szol gál ta tók
kap cso la ta, Ma gyar Közigazgatás, 11(1991), 609–630. p.

10 Az egész ség ügy ben ál ta lá ban a szol gál ta tó és a tu laj do -
nos/fenn tar tó di cho tó mi á já ban vizs gál juk az el lá tá si fe-
le lõs sé get. Je len eset ben et tõl té rünk el.

11 2011. évi CLIV. törvény a me gyei ön kormányzatok
kon szo li dá ci ó já ról, a me gyei ön kor mány za ti in téz mé -
nyek és a Fõ vá ro si Ön kor mány zat egyes egész ség ügyi
in téz mé nye i nek át vé te lé rõl.

12 Lásd: www.kormany.hu
13 Az ön kor mány za ti tör vény kon cep ci ó ját

lásd: www.on kor net.hu



Az el fo ga dott tör vé nyek pe dig eh hez ké-
pest egy har madik utat vá lasztottak. A me -
gyei tu laj do nú in téz mé nyek és a fõ vá ro si
szol gál ta tói kör tel jes egé szé ben az ál lam
tu laj do ná ba, cent rá lis irá nyí tá sá ba ke rült.
Vár ha tó, hogy a vá ro si in téz mé nyi kör rel
is ez tör té nik má so dik lép csõ ben, de jog-
szabály er rõl nem szól. Az önkormány -
zatok el lá tá si kö te le zett sé ge mind két eset-
ben meg szûnt, csak az alap el lá tás ban ma-
radt meg. A vá rosi in tézmények az ön ként
vál lalt fel ada tok kal ex lex hely zet be ke rül -
tek, mi vel nem tud ni ki tõl vál lalják át je len-
le gi szol gál ta tá si fel ada tu kat. Az ál lam szá-
má ra új kö te le zett sé get a tör vé nyek nem
rög zí te nek.14

Be teg jo gok – he lyi szin ten

Je len dol go zat ban ki zá ró lag a be teg jo gok
szem pont já ból vizs gál juk a ha tá lyos sza bá -
lyok ban és a kon cep ci ók ban fel vá zol ta kat. A
Sem mel we is-terv nem szól a tu laj don vi szo -
nyok meg vál toz ta tá sá ról, az „ál la mo sí tás -
ról”, de az ál lam tit kár ság szó be li meg nyil -
vá nu lá sai sze rint, amennyi ben az ön kor -
mány za tok át kí ván ják adni egész ség ügyi
in téz mény tu laj do nu kat, azt az ál lam át ve -
szi. A fõ vá ros ese té ben ez az ön kor mány za -
ti egész ség ügyi in téz mény há ló zat egé szé re
vo nat ko zik, és egy sok te lep he lyes me ga in -
téz mény ki ala kí tá sát je len ti, míg má sutt (az
egy in téz mé nyes te le pü lé se ken) nem fo gal -
ma zó dott meg mû köd te té si terv. Az el lá tá si
fe le lõs ség fo gal mát a terv és az el fo ga dott tör-
vény nem tartalmazza, a te rületi elv a be uta-
lás szi go rí tá sá ban (tér sé gi el lá tás mint kö te le-
zõ be teg út-szer ve zé si alap) mu tat ko zik meg,
de az egyes prog resszivitási szin tek nem fel-
tétlenül kö tõd nek a te rü le ti köz igaz ga tá si egy-
sé gek hez.

Az ön kor mány za ti tör vény kon cep ci ó -
ja ha tá ro zot tabb volt, a fek võ be teg-el lá tást

„nyil ván va ló an” ál lam i fel adat ként de fi ni -
ál ja, míg az alap el lá tást és já ró be teg-szak-
el lá tást az ön kor mány za tok fe le lõs sé gé be
és tu laj do ná ba utal ta.15 A me gyei szak ellá-
tá si fel ada tok16 he lyett a me gyei jogú vá ro-
sok szá má ra adott egész ség ügyi fel ada to -
kat, de ez utób bi te rü le ti il le té kes sé gé rõl
nem szólt. A tör vény kon cep ció to vább ra
sem ren delt pénz ügyi for rá so kat az in téz -
mény-fenn tar tá si és -fej lesz té si (kö te le zõ)
fel ada tok hoz, a Sem mel we is-terv pe dig ál-
ta lá nos ság ban rög zí ti, hogy szük sé ges len-
ne az amor ti zá ció be épí té se az egész ség ügyi 
mû kö dé si fi nan szí ro zás ba.17 Mind ezek bõl
semmi sem va lósult meg, a me gyei in tézmé-
nyek – mé ret tõl, fel adat tól füg get le nül –
au to ma ti ku san ál lam i tu laj don ba ke rül tek.
Ez a meg ol dás a je len leg is erõt len tu laj do no -
si irá nyí tást to vább fog ja gyen gí te ni. Vár ha -
tó to váb bá, hogy az ál lam i tu laj do nú in téz -
ményi kör re néz ve a kormány alá ren delt
egész ség ügyi ha tó sá gok fel ügye le ti (meg fe le -
lõ ség, mi ni mum fel té te lek tény le ges tel je sü -
lé se) szi go rú sá ga is gyen gül, amennyi ben a
költ ség ve té si for rá sok ra te kin tet tel el né zik
az in téz mé nyi hiányos ságokat,18 illetve nem 
szank ci o nál ják azo kat.19
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14 A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország he lyi
önkormányzatairól, és a 2011. évi CLIV. törvény a me -
gyei ön kor mány za tok kon szo li dá ci ó já ról, a me gyei ön-
kor mány za ti in téz mé nyek és a Fõ vá ro si Ön kor mány -
zat egyes egész ség ügyi in téz mé nye i nek át vé te lé rõl.

15 Az in téz mény rend szer funk ci ó it, prog resszi vi tá sát, az
el lá tó rend szer in teg rált sá gá nak rend sze rét ez az el kép ze -
lés a szak mai is me re tek tel jes fi gyel men kí vül ha gyá sa
mel lett tör de li szét, míg a Sem mel we is-terv in téz mény-
rend sze ri rész e egy lé nye ge sen kor rek tebb, a ’90-es évek
kö ze pé tõl ki ala kí tott, de vég re haj tá sá ban rend re el akadt 
rend szert vá zol fel.

16 Ez egy ide jû leg te rü le ti el lá tá si kö te le zett sé get és prog-
resszi vi tá si szin tet is meg je lölt, és a szak el lá tás ban a hoz-
zá fé ré si ga ran ci át je len tet te.

17 A tu laj do nos ön kor mány za tok hely ze te te hát vagy nem
vál to zik, vagy tény le ges fenn tar tó he lyett po li ti kai tu laj -
do no si sze re pük ma rad meg, míg az egész ség ügyi tény le -
ges, tel jes körû irá nyí tá sa köz vet len ál lam i kéz be ke rül.

18 A mû kö dés kö te le zõ mi ni mu mát for rás hi ány miatt tel-
je sí te ni nem tudó ál lam i/ön kor mány za ti in téz mé nyek
po zi tív diszk ri mi ná ci ó ja 2004-ig jog sza bály ban is meg fo -
gal ma zó dott.

19 A kormány elsõ lé pései kö zött megszüntette az Egész-
ség biz to sí tá si Fel ügye le tet, és en nek szó be li kom men tá -
lá sa kor hi vat koz tak az in téz mé nyek „fö lös le ges zak la tá -
sá ra”. Je len leg az egész ség ügy szak mai fel ügye le tét
össze fo gó és al kal ma zó Or szá gos Szak fel ügye le ti és
Mód szer ta ni Köz pont az ál lam i tu laj don ba és irá nyí tás-
ba vett in téz mé nyek tu laj do no si jo ga it el lá tó GYEMSZI
rész e, azaz kül sõ, füg get len fel ügye le te az in téz mé nyek-
nek nincs. Lásd GYEMSZI hon lap: www.gyemszi.hu



Az ön kor mány za tok egész ség ügyi sze rep vál -
tá sa alap ve tõ en ki hat a te rü le tü kön élõk és
dolgo zók be teg jo ga i nak gya kor la ti érvényesí-
tésére, illetve a jog gya kor lás fel té te le i nek fej-
lesz té sére. Az alap el lá tá son kí vül az egész-
ségügyi szol gál ta tók je len leg is a közigaz-
gatási te rülethatárokon túl nyú ló el lá tá si
il le té kes ség gel lát ják el a be te ge ket, eb ben az
ön kor mány za tok együtt mû kö dé si kö te le -
zett sé ge sza bá lyo zat lan. A kis tér sé gi koor-
diná ció val az ága zat ve ze té se jobb szer ve -
zett sé get ígér.20 Az 1990-es ön kor mány za ti
tör vény sem ösz tön zi kel lõ en a mi nõ sé gi,
be teg biz ton sá gi és be teg jo gi szem lé le tû ön-
kor mány za ti dön té se ket, hi szen a meg vál to -
zott sza bályok ilyen ha tású ele met nem tar -
tal maz nak. 

Ön kor mány za ti fel ada tok
a be teg jo gok ér vé nye sí té sé ben

A kö vet ke zõk ben az ön kor mány za ti be-
teg jog-ér vé nye sí tés te rü le te it és mód sze re it
te kin tem át. Meg íté lé sem sze rint az ön kor -
mány za tok be teg jo gi fe le lõs sé ge a kö vet ke zõ
jo gok te rü le tén kö vet he tõ nyo mon a gya-
kor lat ban is:
1. az el lá tás hoz való hoz zá fé rés;
2. az egész ség biz to sí tás hoz való jog meg te -

rem té se;
3. a kap cso lat tar tás joga;
4. az ön ren del ke zé si jog gya kor lá sa egyes

spe ci á lis ese tek ben (ha lál ese ti rendelke-
zések)

5. a tá jé koz ta tás joga – az in té zet bõl tör té nõ 
el bo csá tás ról tör té nõ tá jé koz ta tás;

6. pa nasz jog, a be teg jo gok sé rel me és/vagy
az el lá tás miatt be kö vet ke zett egészség-
károsodás és egyéb kár kivizsgálása,
szank cionálása, a be teg szá má ra elég té tel
adá sa.

Fen ti ek né me lyi ke a té te les jogi sza bá lyo -
zá sá ban meg je le nik, míg má sok a sza bá lyo -
zás jel le gé bõl és a sza bá lyok összes sé gé bõl
abszt rakt mó don, alap el vi jel leg gel ve zet he -
tõk le.

Ad 1. és 2. Hoz záférés az el látáshoz álta -
lában, va la mint a konk rét el lá tá sok hoz,
a tár sa da lom biz to sí tá si egész ség biz to sí tá -
si el lá tá sok hoz való hoz zá fé rés meg te rem -
té se
A ko ráb bi ál lam i fel adat ként de fi ni ált el-

lá tá si fe le lõs ség az ön kor mány za ti tör vénnyel
ke rült a he lyi ön kor mány za tok kom pe ten ci á -
já ba. Ön kor mány za ti fel adat tá azt le het ten-
ni, ami a he lyi köz ügyek kö rébe tar tozik, és
az egész ség ügyi el lá tás ról való gon dos ko dást 
ebbe a kör be so rol ták. Az alap el lá tás fela-
data a hely ben, rö vid idõ tar ta mot igény be
vevõ vizs gá lat tal vagy el len õr zés sel el lát ha -
tó, rend szeres el lenõrzést, de nem nagy be -
avat ko zást igény lõ be teg el lá tá sa.21 A ma
alap el lá tás ként, te le pü lé si kö te le zõ fel adat ként
de fi ni ált el lá tá sok két ség te le nül meg fe lel nek a
he lyi köz ügy fo gal má nak.

A hoz zá fé ré si jo gok szem pont já ból a rend-
szer vál tást kö ve tõ en ki ala kí tott jogi kör nye -
zet ga ran tál ta a be te gek alap el lá tás hoz való
hoz zá fé ré sé nek jo gát, az el lá tás sal kap cso la -
tos al kot má nyos jo gok fel tét len gya ko rol ha -
tó sá gát. Az ön kor mány za tok kö te le sek az
alap el lá tást meg szer vez ni, kör ze te ke it ki je -
löl ni. En nek meg fe le lõ en az or szág tel jes te rü le -
te le fe dett alap el lá tá si kör ze tek kel, ahol az ön-
kor mány zat tal szer zõ dött alap el lá tá si or vos
(há zi or vos)22 kö te les a kör zet ben lak hellyel ren-
del ke zõ be te gek be je lent ke zé sét el fo gad ni. Az
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20 A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény ben meg ál la pí tott (2011. évi
CLXXVI. törvénnyel be iktatott) 18. § (1) és (2) be kez-
dé se.

21 Ez függ a kor össze té tel tõl, a te le pü lés gaz da sá gi pro fil já -
tól, hi szen egy nagy he lyi mun kál ta tó be fo lyás sal le het
egyes mun ka vég zés sel járó meg be te ge dé sek re (al ler gia,
moz gás szer vi ko pá sos kór ké pek), de meg ha tá roz hat ják
a kör nye ze ti-ter mé sze ti ha tá sok (ivó víz mi nõ ség e, al ler -
gén nö vény zet stb.), a hely ben ter je dõ jár vá nyok és
egyéb té nye zõk so ka sá ga, pl. egyes ge ne ti kai tu laj don sá -
gok na gyobb ará nyú meg je le nése.

22 Az or vos ol da lá ról ez a te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség
(TEK), amely nek fenn ál lá sa ese tén az Or szá gos Egész-
ség biz to sí tá si Pénz tár kö te les szer zõ dést köt ni az érin-
tett há zi or vos sal, aki a ki je lölt kör zet ha tá ron kí vül rõl is
fo gad hat be te get, bár ez utób bi ak be je lent ke zé sét nem
kö te les el fo gad ni.



or vos vál lal ja, hogy be te gé nek fo lya ma to san
ren del ke zé sé re áll, en nek ke re té ben fe le lõs az
ese ti el lá tá sért, a kró ni kus be teg ség gon do zá -
sá ért, a be teg szak el lá tás ba irá nyí tá sá ért,23 a
ke re sõ kép te len ál lo mány ba vé te lé ért, egyes
tár sa da lom biz to sí tá si és szo ciá lis jut ta tá sok
meg ál la pí tá sá ért, az egész sé gi ál la pot iga zo lá -
sá ért és egyes al kal mas sá gi vizs gá la tok el vég -
zé sé ért is. Így te hát min den Ma gyar or szá gon
élõ sze mély nek24 van egy olyan alapellátó or vo-
sa, aki kö te les el vál lal ni az el lá tá sát.25

A más úton, sa ját jo gon biz to sí tás sal vagy
el lá tás ra való egyéb jo go sult ság gal nem ren-
del ke zõk a la kó he lyük jegy zõ je ál tal ki adott
ha tó sá gi bi zo nyít vány mel lett „kvá zi biz to sí -
tot tá” vál nak, el lá tá si jo go sult sá got sze rez nek.26

A bi zo nyít vány jö ve de lem füg gõ, az ön kor -
mány za ti szo ciá lis el lá tá sok egyéb jo go sult sá -
gai kö zül több ugyan ezen jö ve del mi hely zet -
hez kap cso ló dik.27 Ezen sze mélyek után

2006 óta a köz pon ti költ ség ve tés fi zet egész-
ség biz to sí tá si já ru lé kot, amely nek össze ge
je len leg 4350 fo rint/hó.

Nem egy ér tel mû az ér tel me zés a szak el lá tás,
a ma ga sabb prog resszi vi tá si szin ten lévõ, bo -
nyo lul tabb, az or vo si spe ci a li zá ció ma ga sabb
fo kát, több szak te rü let szer ve zett együtt mû -
kö dé sét igény lõ el lá tá sok he lyi köz ügy jel le gét
il le tõ en, illetve ak kor, ami kor a ki fe je zet ten
rit ka kór ké pek el lá tá sa je len t szer ve zé si fel-
adatot, amely még egy tér ség, me gye vagy ré -
gió szint jén sem ér tel mez he tõ he lyi prob-
lémának. A he lyi ön kor mány zat fo gal ma
ugyan ma gá ba fog lal ja a te le pü lé si és a me gyei 
szin tû ön kor mány za to kat is, de eb bõl még
nem kö vetkezik, hogy a he lyi köz ügy is
ugyan ilyen több szin tû len ne. Az egész ség ügy -
ben a prog resszi vi tá si szin tek nem kö ve tik a te-
rü le ti ön kor mány zás szint je it, az el lá tá sok egy
rész e ter mé sze tes re gi o na li zá ció ré vén szer ve -
zõ dött meg az el múlt más fél év szá zad ban, az
el lá tás ra ci o ná lis szer ve zé se pe dig nem köz-
igaz ga tá si egy sé gek, ha nem la kos ság vagy
beteg szám alap ján te rem te nek szük ség le tet
egy-egy nagy ér té kû el lá tá si for má ra.28

A Sem mel we is-terv a prog resszi vi tás szak-
mai fo gal mát a fen ti ek nek meg fe le lõ en hasz-
nál ja, el sza kad a köz igaz ga tá si be osz tás tól,
és egész ség ügyi szer ve zé si szin te ket ha tá roz
meg. E te kintetben – a me gyénél na gyobb
egy sé ge ket le fe dõ szol gál ta tá so kat il le tõ en –
nem ki fo gá sol ha tó, hogy a he lyi ön kor mány za -
tok el lá tá si kö te le zett sé ge he lyett a tár ca na-
gyobb sze re pet szán az ál lam i irá nyí tás nak és
fenn tar tás nak.

Az alap el lá tás ese té ben egy ér tel mû és re la tí ve
egy sze rû a te rü le ti el lá tás elve, a kör ze tek ön kor -
mány za ti ki ala kí tá sa ut ca-ház szám szin ten
meg old ha tó. A szak el lá tás na gyobb te rü le ti egy-
sé ge ket (tér ség) fog lal ma gá ban, ti pi ku san az ön-
kor mány zat köz igaz ga tá si ha tá ra in kí vül esõ,
más te le pü lé sek egy ré szét vagy egé szét je len tõ te-
rü le tet, és en nek la kosságát is. Jogi ér telem-
ben ed dig a te le pü lé si ön kor mány zat ön ként

66 Magyar Közigazgatás – Szakmai fórum

23 A há zi or vo si szol gá lat szék he lye meg ha tá roz za a szak-
ellátó he lye ket, ame lyek ugyan csak kör ze ti el ven, mos-
tan tól tér sé gek sze rint, te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség
alap ján fo gad ják a be te ge ket. A be teg irá nyí tás esz kö -
ze a be uta ló. A há zi or vos ún. ka pu õr funk ci ó ja, hogy a
be teg szá má ra a szak or vo si el lá tá sok zöme csak be uta ló -
val, azaz a há zi or vos út ján ve he tõ igény be.

24 Fi gye lem mel arra, hogy a tár sa da lom biz to sí tá si egész-
ség biz to sí tás kö te le zõ.

25 Más rész rõl a há zi or vos sza bad meg vá lasz tá sa alap ján a
be teg más alap el lá tó or vost is fel kér het há zi or vo sá ul,
amennyi ben az haj lan dó ezt el fo gad ni. A há zi or vo sok
OEP fi nan szí ro zá sa úgy ke rült ki ala kí tás ra, hogy az el lá -
tott be teg szám szak ma i lag meg fe le lõ szín vo na lat ga ran -
tál has son a be te gek szá má ra, azaz bi zo nyos be teg szám
fe lett ne le gyen ér de kelt to váb bi be te gek je lent ke zé sé -
nek el fo ga dá sá ra. Ez a fi nan szí ro zá si esz kö zök kel ki ala -
kí tott „op ti má lis be teg szám” az ön kor mány za tok kör-
zet ha tár-ki je lö lé sé nek is ve ze tõ elve. Ak ko ra te rü le tet
kell kör zet ként ki ala kí ta ni, hogy az meg ha tá ro zott mi-
ni má lis és ma xi má lis be teg szám kö zöt ti mé re tû te rü le ti
la kos ság el lá tá sát tud ja le fed ni. A fi nan szí ro zás egyes ki-
se gí tõ sza bá lyai ki vé te les kö rül mé nyek ese tén az el té rõ
meg ha tá ro zást is le he tõ vé te szik.

26 1993. évi III. tör vény a szo ciális igaz gatásról és szo ciális
el lá tá sok ról 54. §: Egész ség ügyi szol gál ta tás ra való jo go -
sult ság.

27 A jegy zõ köz igaz ga tá si el já rás ban vizs gál ja a jö ve del -
mi hely zetet, de ez a vizs gálat, és ennek eredménye
az önkormány zati jut ta tá sok ban is föl hasz nál ha tó.
Amennyiben meg valósul – a ter vek és sajtóinformá-
ciók sze rin ti – a köz igaz ga tá si és ön kor mány za ti ügyek
tel jes szét vá lasz tá sa, ak kor a jö ve de lem iga zo lá si el já rást
többször is le kell foly tatni egy-egy sze mély ese tében,
ami az el járást, így a jut tatáshoz való hoz záférést is le -
las sít ja és ma ga sabb el já rá si költ sé ge ket is ger jeszt.

28 Régió vagy régió fö lötti szinten is, illetve a szük séges
esz kö zök és tu dás op ti má lis „üzem gaz da sá gos sá gi” fel-
hasz ná lá sá val.



vállalt fel adata volt a szak ellátás, de a fel adat
tar tal mát te kint ve tény le ge sen nem beszél-
hetünk ön kén tes ség rõl. Az ön kor mány za ti
tör vény 1990-ben (el lent mon dá sos mó don)
az át me ne ti idõ szak el lá tá si fo lya ma tos sá gá -
nak ér de ké ben „be fa gyasz tot ta” az el lá tó rend-
szert, a te le pü lé sek szá má ra kö te le zõ vé tet te,
hogy a ko ráb bi mennyi ség ben, tar ta lom mal
(szak el lá tá si pro fi lok) és kör ze ti rend sze rint
tart sák fönn az egész ség ügyi el lá tást.29 Ez
azon ban be me re ví tet te az el lá tó szer ke ze tet,
gát já vá vált a re form tö rek vés nek, ezért a gaz -
da sá gi sta bi li zá ci ós tör vény cso mag ezt a kö tele-
zett sé get meg szün tet te. Az in téz mény fenn tar -
tó te le pü lé si ön kor mány zat dön té si kom pe ten -
ciája te hát leszûkült arra a kérdésre, hogy ezt a
tel jes fel ada tot át ad ja-e a me gyei ön kor mány zat
(esetleg az állam)30 fe le lõs sé gé be. Mind ez olyan
sza bá lyo zá si kör nye zet ben tör tént, amely-
ben a tér sé gi, kis tér sé gi vagy vá ros kör nyé ki
sze rep kö rök nem nyer tek kel lõ el fo ga dást,
mi vel a te le pü lé sek ön ál ló ön kor mány za ti sá -
ga és min den ne mû hi e rar chi kus alá ren delt sé -
gé nek meg szû né se a rend szer vál tás ki emelt
po li ti kai ér té ke volt.31

A tör vény alap ján az ön kor mány za tok a
felada tok el lá tá sá hoz ren delt pénz esz kö zö -
ket nem kaptak. Az in gat lan- és in gó tu laj don 
ah hoz az ön kor mány zat hoz ke rült, amely-
nek te rü le tén az in téz mény volt. E tu laj don
fenn tar tá sát, fej lesz té sét, mû sze re i nek cse ré -
jét a tu laj do nos ön kor mány zat nak úgy kel lett
és kell biz to sí ta nia ál ta lá nos be vé te le i bõl, hogy
az igény be ve võ más ön kor mány za tok ah hoz
nem já rul nak hoz zá.32 Vég sõ so ron a tele -

pülési ön kor mány za tok a szak el lá tás meg-
szervezésekor tud nak a szó jó és rossz ér-
telmében po li ti zál ni a szak ren de lé sek, a
kórhá zak, a be teg el lá tás egyéb szak el lá tá si
ügye i vel. Ezt és a tu laj do no si kö te le zett sé gek
tel je sí té sét il le tõ en be mu ta tott je len sé get együt-
te sen ne vez het jük az egész ség ügyi in téz mény -
rend szer „po li ti kai tu laj don lá sá nak”. Ezzel
az ön kor mány za ti tör vény ere de ti cél ja és
szán dé ka rész ben ki ürült.

Az új tu laj don lás és ön kor mány za ti sza-
bá lyo zás az el lá tá si kö te le zett ség és a hoz-
záférési, or vos vá lasz tá si jo go sult sá gok ösz-
sze füg gé sé ben nem vizs gál ja az ön kor -
mány za tok hely ze tét. (Az ún. vá ro si kór há -
zak egye lõ re nagy részt ön kor mány za ti tu-
laj don ban ma rad tak.) A fel adat meg osz tást
nem elvi, ha nem prak ti kus ala po kon vizs-
gál ja, az ala cso nyabb költ sé gû nek vélt köz-
szol gál ta tá so kat in kább he lyi, a drá gáb bat
in kább ál lam i fel adat nak te kin ti, a forrás-
elosztást to vábbra sem old ja meg. Nem tér
ki arra, hogy az egyes közszolgáltatások
egymás sal össze füg gés ben ho gyan old ha tók
meg, eb ben mi lyen szer ve zé si fel ada tok há-
rul nak a he lyi ön kor mány za tok ra.33 A he lyi
ön kor mány za tok tól füg get len a fõ vá ro si mo-
dell, amely nem a hoz záférés, ha nem a sza bad
szol gál ta tó vá lasz tás és a kon zí li um hoz való
jog szem pont já ból vet föl be teg jo gi kér dé se ket
és ag gá lyo kat. A meg erõ sí tés re ke rü lõ kis tér -
sé gi rend szer meg old hat ja a ki sebb szak ren -
de lõk és az egy or vos el tar tá sá ra is elég te len
mé re tû te le pü lé sek el lá tá si gond ja it. 

A hoz zá fé rés elvi, jo go sult sá gi kér dé sei
mel lett a tény le ges, fi zi kai hoz zá fé rés is fon tos
ele me a jog ér vé nye sí tés nek. En nek há rom
leg fon to sabb té nye zõ je:

– a tér be li, köz le ke dé si hoz zá fér he tõ ség;
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29 KERESZTY Éva: Re gi o na li tás és kis tér sé gek az egész ség ügy-
ben, IME (Az egész ség ügyi ve ze tõk szak lap ja), 3(2007),
3–19. p. = www.biloba.hu

30 Ko ráb ban is lett vol na mód ja az ön kor mány za tok nak az
ön ként vál lalt egész ség ügyi szak el lá tá si fel ada tok tól
meg vál ni, de ép pen a hoz zá fé rés biz to sí tá sá val kap cso la -
tos po li ti kai ér ték fel fo gás miatt nem vagy csak el vét ve
tör tént ilyen.

31 KERESZTY Éva: A he lyi ön kor mány za tok és az egész ség -
ügyi szol gál ta tók kap cso la ta, Ma gyar Köz igaz ga tás, (11)
1999, 609–630. p.

32 Az Ál la mi Szám ve võ szék 0023 sz. je len té se: Je len tés az
ön kor mány za ti tu laj don ban levõ kór há zak pénz ügyi hely-
ze té nek, gaz dál ko dá sá nak vizs gá la tá ról (1997–1999),
Budapest, 2000. = www.asz.hu

33 A köz ok ta tás és az egész ség ügy ha tár te rü le tén klasszi-
kus vál ság te rü let az is ko la or vos lás és a nyá ri gyer mek tá-
bo rok tá bor-or vo si el lá tá sa, ami azo nos gyer mek cso por-
tot fed le és a te lepülési ön kormányzat a gyermek há zi-
or vo si el lá tá sá val össz hang ban meg tud ná ol da ni, de
ép pen a fel adat el lát ás ra kö tött szer zõ dé sek szint jén nem
je le nik meg mint fe le lõs és szer ve zõ.



– az idõ be li hoz zá fér he tõ ség;
– az aka dály men tes ség.
Az egész ség ügyi szol gál ta tás hoz való tér-

be li hoz zá fé rés biz to sí tá sa ma gá ban fog lal ja,
hogy az in téz mény meg kö ze lít he tõ le gyen gya-
lo go san, jár mû vel, gép jár mû vel, illetve a te le pü -
lés és a szol gál ta tó jel le gé tõl füg gõ en tö meg köz-
lekedéssel. Ga ran tál ni kell a men tõ szolgálat
meg ál lá si le he tõ sé gét, vagy a ren del te tés tõl
füg gõ en egyéb, a szol gál ta tás biz to sí tá sá ban
részt ve võ jár mû par ko lá sát. Tá gabb ér te lem -
ben a há zi or vos és az ügye le ti szol gá lat té rí tés-
men tes par ko lá sá nak biz to sí tá sa az el lá tá si te-
rü le ten ugyan csak ezt a hoz zá fé rést biz to sít -
ja, hi szen ez a fel tétele annak, hogy ház hoz
hí vás ese tén, a kö te le zõ házi orvosi beteg-
látogatás al kal má val az egész ség ügyi meg je -
len jen a be teg ott ho ná ban. A te le pü lé si ön-
kor mány za tok fel ada ta, hogy te rü le tü kön a
köz út fenn tar tás, par ko lás, tö meg köz le ke dés
meg szer ve zé sé vel biz to sít sák eze ket a fel té te le -
ket.34 Nyil ván nem hagy ha tó fi gyel men kí-
vül a hely kö zi köz le ke dés sem, kü lö nö sen
ott, ahol a szak el lá tás igény be ve või a szom-
szé dos te le pü lé sek rõl (a tér ség bõl) ér kez nek. 
Így akár a tö meg köz le ke dé si meg ál lók el he -
lye zé se, a for ga lom szer ve zés, a csat la ko zó
já ra tok ki ala kí tá sa nem csak a mun ká ba já-
rók és a ta nu lók út vo nal igé nye i nek, ha nem
az egész ség ügyi közszolgálta tások igény be
ve või szá má ra is meg fe le lõ nek kell len ni ük.
Ez a szem pont a cent ralizált, nagy for gal-
mú szol gál ta tók ki ala kí tá sa, illetve multifunk-
ciós egész ség ház mo dell mel lett szól.

Ma már gya kori, hogy a spe ciális szál lí-
tást nem igény lõ be te ge ket hoz zá tar to zó juk
gép jár mû vel szál lít ja az in téz mény be. A par-
ko lá si le he tõ sé gek hi á nya miatt azon ban a
betegnek több száz mé tert kell meg tennie
szak sze rû se gít ség, a ke re kes szé kes szál lí tás
le he tõ sé ge nél kül, mi vel a régi épí té sû in téz -
mé nyek ben sem a fenn tar tó ön kor mány -
zat, sem az in tézmény nem vé gezete el ezt a
mo der ni zá ló fej lesz tést vagy egy sze rû for ga -
lom szer ve zést.

Az idõ be li hoz zá fér he tõ ség rész ben össze függ 
az elõ zõ, el ér he tõ sé gi prob lé má val. Nem elég,
hogy a tö meg köz le ke dés elér a szol gál ta tó hoz, a
me net ren det is a be teg el lá tás rend jé vel össz-
hang ban kell ki ala kí ta ni.35 A be teg-elõ jegy -
zési rend szer mel lett is sok be teg jó val elõbb
ér ke zik és a vizs gá lat/ke ze lés be fe je zé sét kö-
ve tõ en is az in téz mény ben tar tóz ko dik, mi-
vel a köz le ke dés rend je nem te szi le he tõ vé a
leg gyor sabb el lá tást.36 Így az elõjegyzés el le-
né re to vább ra is in do ko lat la nul sok vá ra ko -
zó van a fo lyosókon, ami ront ja a be tegelé-
ge dett sé get és az el lá tás mi nõ sé gét is.

Az idõ be ni hoz zá fé rés kö vet ke zõ di men -
zi ó ja a ren de lé si idõ meg ha tá ro zá sa. A szak-
ren de lé sek zöme jel lem zõ en csak mun ka -
idõ ben ér he tõ el. A há zi or vo si rend szer ki-
ala kí tá sát kö ve tõ en sok szor ta pasz tal ha tó
volt, hogy a há ziorvosok is csak a dél elõtti
órákban ren deltek, de – ép pen az ön kor-
mány za tok ál tal meg vál toz ta tott szer zõ dé si
fel té te lek ha tá sá ra – ma már ál ta lá ban szer-
vez nek olyan na pot, ami kor dél utá ni ren de -
lést tar ta nak, eset leg heti vál tás ban szer ve zik 
ren de lé si ide jü ket a dél elõt ti, illetve a dél utá -
ni idõ szak ra. A szak el lá tás nem csak mun ka-
idõ után, de a hét vé ge ken sem hoz zá fér he tõ, te-
hát csak táp pénz mellett vehetõ igénybe. Egyes
ma gán tu laj do nú di ag nosz ti kai szol gál ta tók
(CT, MR) ala kítottak ki olyan mun karen-
det, amely ben fo lya ma tos há rom-négy mû -
sza kos te vé keny ség zaj lik, és a mun ka szü ne -
ti na po kon is van hoz zá fér he tõ el lá tás a nem
sür gõs ese tek szá má ra is.

A fog lal koz ta tás elõ se gí té se, mint ki emelt
kor mány za ti cél, tar tal maz za a táp pén zes
idõ tar tam szi go rúbb el len õr zé sét, a sza bá -
lyok és jo go sult sá gok kor lá to zá sát, ugyan ak -
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34 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország he lyi ön -
kor mány za ta i ról 13.§ (1) be kez dés.

35 Szak ér tõi gya kor la tom ban több ször elõ for dult, hogy a
be teg azért nem tud ta tel jes egé szé ben ki hasz nál ni az or-
vo si re ha bi li tá ci ós le he tõ sé ge ket, mert ke ze lé se be fe je zé -
sét meg elõzõen ment el az utol só – ál tala igény be ve he-
tõ – tá volsági busz, illetve a kö vetkezõre négy és fél órát
kel lett vol na vár ni.

36 A prob lé ma meg ol dá sa az in téz mé nyek szá má ra is fel-
ada tot je len te ne, ugyan is a be teg elõ jegy zés nél erre is te-
kin tet tel kel le ne len ni, de az in téz mé nyek erre nem ké-
szül tek föl.



kor a mun ká ból ki esés idõ sza ká nak és mun-
ká ba tör té nõ vissza ál lí tás idõpont jának rö vi -
dí té sét.37 2011. jú lius 1-jén ha tályba lé pett a
kö te le zõ egész ség biz to sí tás ellá tásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 20–21. §-ának
mó do sí tá sa,38 amely a táp pénzen lévõ el látá-
sa ese tén – a szak mai sür gõs ség sza bá lya it
nem sért ve – so ron kí vü li sé get (de nem azon-
na li el lá tást) biz to sí t. Ez a ren del ke zés szak-
ma i lag ke vés sé ha tá sos, in kább gesz tus ér té -
kû, mert ed dig is a so ron kí vül fogad tak
min den mun ka kép te len pá ci enst, aki nek be-
teg sé ge sú lyos sá ga ezt in do kol ta. Ha va la -
mely kö te le zõ idõ tar ta mot kell egy be teg ség 
(pl. fer tõ zés) vagy ke ze lés miatt táp pén zen
töl te nie, az nem rö vi dít he tõ. Az elõ jegy zés
alap ján vég zett di ag nosz ti kai vagy egyéb el lá -
tá sok pe dig já ró be teg-el lá tás ban, mun ka mel-
lett is vé gez he tõk, a vizs gá lat el vég zé sé ig nem
kell fo lya ma to san táp pén zen len ni, ha a ren de-
lé si idõ meg szer ve zé se meg fe le lõ.

Ez utób bi ak nál len ne szük sé ges, hogy
– akár jog sza bály ban elõ ír va – biz to sí tott le-
gyen, hogy a já ró be teg-szak ren de lés meg ha -
tá ro zott idõ kö zön ként, de rend sze re sen, heti
egy al ka lom mal a dél utá ni, ko ra es ti idõ szak-
ban, ha von ta leg alább egy al ka lom mal pe dig
szom ba ti na pon szer vez zen (nem sür gõs sé gi)
ren de lést.39 Ez le hetõvé ten né, hogy mun ka-
hely rõl való tá vol ma ra dás nél kül le hes sen
el vé gez tet ni olyan vizs gá la to kat, el len õr zé -
se ket, ame lyek a ke re sõ ké pes ség érin tett sé ge 
nél kül igény lik az egész ség ügyi szol gál ta tás
igény be vé te lét. Ezért a spe ci á lis, a be teg szá-

má ra emelt kom fort szin tû el lá tást je len tõ
szol gál ta tá sért ki egé szí tõ díj kér he tõ (ugyan-
úgy, mint az egyágyas vagy sa ját für dõszo-
bás kór te re mért), ami az érin tett dol go zók
és az üze mel te tés bér- és do lo gi költ sé ge it fe-
de zi.

Az ön kor mány za tok fel ada ta e te kin tet -
ben is a szer vezés, az ön kormányzat egyéb
in téz mé nye i nek mû kö dé sé vel és program-
jával való össze hangolás (pl. heti piac, meg-
hosszab bí tott, illetve dél utá ni ügyfélfoga-
dási na pok stb.). A meg va ló sí tás ke re tei az
in téz mé nyi SzMSz-ben ren de zen dõk, ame-
lyet a fenn tar tó hagy jóvá, te le pü lé si ön kor -
mány zat ese té ben te hát a kép vi se lõ-tes tü let.
Az ál lam i tu laj do nos ese té ben ez bo nyo -
lult együtt mû kö dé si, egyez te té si el já rást igé-
nyel, csekély a va ló szí nû sé ge a megvalósí-
tásnak.

Aka dály men tes ség szem pont já ból nem csak
a hi ány zó, moz gás kor lá to zot ta kat nem aka dá -
lyo zó inf ra struk tú rát kell szá mon kér nünk,
ha nem az egyéb, fi zi kai kor lá to zott ság gal élõk
szá má ra tá mo ga tó kör nye zet ki ala kí tá sát is.
Az in téz mé nyek kör nye ze té ben a közle-
kedés meg szer ve zé se, a köz le ke dé si lám pák
elhe lyezése, a be teg em ber át ke lé sé hez szük-
sé ges, meg fe le lõ idõ tar ta mú sza bad jel zés
beállí tása, pi he nõ pa dok, ka pasz ko dók el he -
lye zé se a már hi vat ko zott ál ta lá nos telepü-
lési, ön kor mány za ti fel ada tok egész ség ügyi
szol gál ta tás ra te kin tet tel tör té nõ el lá tá sát je-
len ti, míg a szol gál ta tó nál tör té nõ bel sõ aka-
dály men te sí tés a tu laj do no si kö te le zett sé gek 
ke re té ben rész ben már az ál la mot is érint-
heti.

Ad 3. A kap cso lat tar tás hoz való jog
A kap cso lat tar tás hoz való jog40 be teg jo gi

ér tel me zé se ha gyo má nyo san a lá to ga tá si rend
ki ala kí tá sá ra szû kül. Ez a kór ház „bel ügye”,
lát szó lag nincs ön kor mány za ti ér de kelt ség,
fel adat vagy ha tás kör e te kin tet ben. De tá-
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37 A táp pénz te rületén az el múlt évek ben egye dül a mun -
ka vi szony meg szû né sé hez kö tõ dõ passzív táp pénz
igény be vé te le nõtt, ez 2011. jú li us 1-jé tõl meg szûnt,
de erre nem is lett vol na ha tással a so ron kí vüli el látás.
A táppénzes napok száma 1990 és 2005 között egy har-
ma dá ra, a táp pén zes ese tek szá ma pe dig 30%-kal csök-
kent, te hát ke ve seb ben és ke ve seb bet van nak táp pén -
zen (lásd: KSH, STADAT adat bázis és OEP ada tok
1990 és 2009 között).

38 2011. évi LXXXI. törvény egyes egészségügyi tárgyú
tör vé nyek mó do sí tá sá ról, 1–2. §.

39 Az ál talam ja vasolt heti, illetve havi egy szom bati al ka-
lom mi ni má lis ren de lé si idõt je len t, ez igény sze rint le-
het ne több is, mind ez össze köt he tõ nép egész ség ügyi
célú ren dez vé nyek kel, prog ra mok kal.

40 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrõl 11. § – a to -
váb bi ak ban: Eütv.



gabb ér te lem ben a kap cso lat tar tás nem csak
a lá to ga tás elvi le he tõ sé gét je len ti, ha nem:

– a lá to gat ni kí vánt in téz mény el ér he tõ -
sé gét;

– az el ér he tõ ség hez al kal maz ko dó lá to ga -
tá si idõ le he tõ sé get;

– a lá to ga tás inf ra struk tu rá lis fel té te le it;
– a hoz zá tar to zó mel lett tar tóz ko dás le he -

tõ sé gét;
– az egész ség ügyi in téz mény ben (hosszabb

idõn ke resz tül) tar tóz ko dók kül sõ kap-
cso lat tar tá sá nak le he tõ sé gét.

Az el ér he tõ ség a lá to ga tók ese té ben lé nye -
gé ben meg egye zik az zal, amit a be te gek hoz-
zá fé ré sé re vo nat ko zó an ki fej tet tem. Az in téz-
mény meg kö ze lít he tõ sé ge, tö meg köz le ke dés sel és
egyé ni köz le ke dés sel való el ér he tõ sé ge nem tér el
a be teg és hoz zá tar to zói ese té ben.

Az idõ be ni hoz zá fé rés rész ben el té rõ
szük ség le ten ala pul. A lá to ga tás ele ve csak
fek võ be teg-el lá tó in téz mény ben me rül föl. Az
in téz mény há zi rend jé ben – a be teg ál la po -
ta (egyé nileg) vagy az adott osz tály szak mai
mû kö dé si ér dek e miatt, vagy a töb bi be-
teg gyó gyu lás hoz, nyu ga lom hoz való jo gá -
nak ér vé nye sí té se ér de ké ben41 – korlátoz -
ható a lá to ga tás. Ugyan ak kor a lá to ga tá si
sza bá lyok és a me net ren di sza bá lyok össze han-
go lá sa el en ged he tet len, ezt a lát szólag kü lön -
bö zõ te rü le tet fe lül egye lõ bi zott sá gok nak
és a kép vi se lõ-tes tü le ti ta gok nak fi gye lem -
be kel le ne ven ni ük. Az ön kor mány zat nak
– adott eset ben az in téz mény kor lá to zó igé-
nyû lá to ga tás po li ti ká já val szem ben – a be-
te gek és hoz zá tar to zók kap cso lat tar tá sát
csak a leg szük sé ge sebb mér ték ben korlá-
tozó há zi ren det len ne sza bad el fo gad nia.42

A he lyi tö meg köz le ke dés biz to sí tá sa a te le -

pü lé si ön kor mány zat fel ada ta,43 a na gyobb
te rü le ti egy sé ge ket el lá tó egész ség ügyi szol-
gál ta tók hely kö zi já ra tok kal való meg kö ze -
lít he tõ sé ge pe dig az érin tett ön kor mány za -
tok ko or di ná ci ós fel ada ta i nak rész e, bár a
me net rend ki ala kí tá sá ra köz vet len rá ha tá -
suk nincs.44

A lá to ga tás inf ra struk tu rá lis fel té te le i nek
biz to sí tá sa az in té ze tek egyik leg na gyobb ne-
héz sé ge. Kü lö nö sen gyer mek osz tá lyo kon fi-
gyel he tõ meg a szü lõ el vá rá sa, hogy tar-
tósan, ké nyel me sen ren dez ked hes sen be a
gyer mek el lá tá sa alatt a kór ház ban. A gyer-
mek osz tá lyo kon azon ban el sõ sor ban a gyer-
me kek szá má ra meg fe le lõ a mos dók mé re te,
a be ren de zés, fel sze re lé si tár gyak ter ve zé se, és
az el lá tá si fel ada tok nak nem rész e a szü lõ ki-
szol gá lá sa. A több let díj fi ze té se sok csa lád nak 
nem meg en ged he tõ. Ta pasz ta la ta im sze rint
más or szá gok ban sem a „benn al vást” pre fe -
rál ják az in téz mé nyek, ha nem a kór ház
közvet len kör nye ze té ben biz to sí ta nak ked-
vez mé nyes szál lást és el lá tást,45 amely nek ki -
ala kí tá sa jó té kony sá gi, ka ri ta tív szer ve ze ti,
ci vil gyûj té si ak ci ók ered mé nye és a fenn tar -
tás is nagy részt ilyen ci vil fenn tartásra épül.
Ugyan ak kor a he lyi/te le pü lé si ön kor mány -
zat rend sze res tá mo ga tás sal, ön kor mány za ti 
szol gál ta tá sok kal is hoz zá já rul hat ezek ki-
ala kí tá sá hoz és üze mel te té sé hez. Az ál lam i
egész ség ügyi in téz mény szá má ra ilyen jut ta -
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41 Pl. csen des pi he nõ, éj sza kai pi he nõ idõ idõ sza ka. Ta lál -
koz tam olyan pa nasszal, ami kor a hoz zá tar to zó azt ki-
fo gás ol ta, hogy a por tás este ki lenc kor nem en ged te,
hogy meg lá to gas sa test vé rét. Az ügy egyéb kö rül mé nye -
i re te kin tet tel a por ta szol gá lat he lyett az ügye le tes or-
vosnak kel lett volna ese ti dön tést hoz nia, de ez a korlá-
to zás ál ta lá ban nem ki fo gá sol ha tó.

42 A há zi rend ki ke rült a me gyei tes tü le tek lá tó- és ha tás kö-
ré bõl, e te rü le ten össze han go lás ra nincs reál is esély.

43 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország he lyi ön -
kor mány za ta i ról 13. § (1) be kez dés.

44 A lá to ga tás költ sé gei az egész ség gel kap cso la tos kár té rí -
té si igé nyek ke re té ben is ér vé nye sít he tõk, a lá to ga tók
sze mély gép ko csi költ sé gei és a tö meg köz le ke dés meg ol -
dat lan sá ga je len tõ sen nö vel he ti a több let költ ség for má -
já ban je lent ke zõ kárt.

45 Ma gyar or szá gon 1994. óta mû kö dik a Ro nald McDo nald
Gyer mek se gély Ala pít vány, amely ezt a funk ciót lát -
ja el Bu da pes ten és Mis kol con. Más or szá gok ban is
mûköd nek Ro nald McDo nald-há zak, ame lyek kiala-
kításához az ön kor mány zat te lek, illetve in gat lan ki-
ala kí tá sá val is hoz zá já rul hat, ez eset ben tu laj do no si
és nem egész ség ügyi fel adat el lá tá si sze re pé ben. Lásd:
www.ro nald haz.hu



tás ne he zen el kép zel he tõ, ezt vár ha tó an a
tu laj do nos kom pe ten ci á já ba te re lik vissza.

A kap cso lat tar tás tá gabb ér tel me zé se, ha a
já ró be teg-el lá tás so rán a be teg kí sé re tét el lá tó
sze mély je len lé tét is ezen jog ré szé nek te kint-
jük. A kí sé ret nem csak a kap cso lat tar tás, ha-
nem az el lá tás hoz való hoz zá fé rés szem-
pont já ból is lé nyeges kér dés, hi szen a men -
tõ szál lí tást vagy be teg szál lí tást vált ja ki (az
ál lam i költ ség ve tés és az egész ség biz to sí tás
szem pont já ból költ ség kí mé lõ meg ol dás), a
be teg el lá tás hoz való hoz zá ju tá sá ban azon-
ban el en ged he tet len elem. A kí sé rõ vagy
hoz zá tar to zó tá mo ga tó je len lé te a be teg szá-
má ra a kap cso lat tar tást is je len ti, biz ton sá -
got ad ab ban, hogy fe szült sé ge el le né re az
or vo si uta sí tá so kat va la ki pon to san rög zít se, 
a be te get a be teg jo gok gya kor lá sá ban se gít -
se. A já ró be teg-ren de lés szer ve zé se, a vá ra -
ko zás ra ki je lölt hely tá gas sá ga, az ülõ he lyek
szá ma, a kul tu rált ru ha tá ri le he tõ sé gek, a
hoz zá tar to zók ál tal is igény be ve he tõ mos-
dó nem a köz vet len or vo si be avat ko zás, ha-
nem a meg fe le lõ el lá tá si kö rül mé nyek biz to -
sí tá sát je len ti. A ren de lõk épí té se, fel újí tá sa,
esz kö zös fel sze re lé se a tu laj do nos fel ada ta és
fe le lõs sé ge, ami kü lö nös je len tõ sé get kap
azok ban az in téz mé nyek ben, ame lyek tá vo -
labb ról ér ke zõ be te ge ket is el lát nak, s a hoz-
zá tar to zók ré szé rõl is hosszabb uta zást vagy
más erõ fe szí tést igé nyel. Kü lö nö sen ott le-
het prob lé ma en nek fej lesz té se, ahol a há-
ziorvosi (ön kor mány za ti) és a szak el lá tás
(ál lam i) az ed di gi ek ben az ön kor mány za ti
egy sé ges in téz mény ben, ép pen a be te gek ké-
nyel me miatt, egy hely szí nen volt el ér he tõ.

A par ko lás le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa több
jogot is érint, részben a hoz záférés, részben pe -
dig a kap cso lat tar tás té ma kö ré ben. Az el múlt
évek ben konk rét pa nasz ügyek kap csán az
om buds man is vizs gál ta a par ko lá si prob lé -
má kat, egy szer egy ke rék bi lincs fel he lye zé -
se,46 másszor a par ko lá si dí jak meg ál la pí tá sa

miatt.47 A köz utat fenn tar tó ön kor mány zat
jo go sult a fi ze tõ par ko ló he lyek és te rü le -
tek ki je lö lé sé re, a dí jak meg ál la pí tá sá ra. Te-
hát a kór ház – az ön kor mány za ti tu laj do nú
te rü le ten – nem ren del kez het er rõl, az ön-
kor mány zat fel ada ta, hogy a kór ház köz-
területnek mi nõ sü lõ ud va rán sza bá lyoz za
a par ko lás rend jét, azon ban ez a kor lá to zás
nem fosztja meg a be teget az ellátás igénybevé-
te lé nek le he tõ sé gé tõl.48

A par ko lás le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa
ugyan ak kor a kap cso lat tar tás szem pont já -
ból sem el ha nya gol ha tó, hi szen a be teg nek
szük sé ge le het olyan esz köz re, ru há zat ra,
amely nek ci pe lé se, szál lí tá sa ne héz,49 ezért
in do kolt a le he tõ leg kö ze leb bi he lyen való
meg ál lás le he tõ sé gét biz to sí ta ni. A be te -
get lá to ga tó idõs há zas társ, szü lõ is le het
moz gá sá ban, ter hel he tõ sé gé ben kor lá to zott
személy, aki nem tud hosszabb utat meg ten-
ni a tö meg köz le ke dé si esz köz tõl vagy több
ut cá nyi ra esõ par ko ló tól. A par ko lás rend jé -
nek és a vá ra ko zá si dí jak meg ál la pí tá sá nak
te hát be teg jo gi ha tá sai is le het nek, ezért az
ügy ak tív ma ga tar tást igé nyel a dön tés ho zó
tes tü le tek ré szé rõl.50
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47 Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá nak je len té -
se az OBH 4152/2002 sz. ügy ben a kór ház te rü le tén elõ írt 
vá ra ko zá si díj ról.

48 Az el lá tás ra ér ke zõ, ön ál ló an moz gás kép te len be teg az
egész ség ügyi in téz mény te rü le té re tör té nõ be bo csá tá sá -
nak nem le het fel tétele, hogy az õt szállító sze mély par -
ko lá si dí jat fi zes sen.

49 Eütv. 11. § (7): a be teg – a törvény el térõ rendelkezése hi -
á nyá ban – jo go sult sa ját ru há i nak és sze mé lyes tár gya i -
nak hasz ná la tá ra.

50 Az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alap ján az
ön kor mány za ti köz ügyek kö ré be tar to zott a köz szol-
gál ta tá sok fel té tel rend sze ré nek meg te rem té se, a he lyi la-
kos ság köz szol gál ta tá sok kal való el lá tá sá nak biz to sí tá sa.
Az Alkot mány bíró ság 27/2000. (VII. 6.) AB-ha tá ro za ta
sze rint a pi ac gaz da ság vi szo nyai kö zött az ön kor mány-
zat e fel ada tá nak el sõ sor ban köz ha tal mi esz kö zök kel,
így a szol gál ta tá sok fel té te le it, kö rül mé nye it ren de zõ
jogi sza bá lyo zás sal tesz ele get, ide tar toz tak a par ko lá si
sza bá lyok. Ez a kö te le zett ség az új ön kor mány za ti tör-
vénnyel, amely ilyen köz szol gál ta tást se gí tõ fel ada tot
nem fo galmaz meg, ki ürült.

46 Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá nak je len té se
az OBH 1597/2004. sz. ügyben az egész ség ügyi in téz mé -
nyek elõt ti vá ra ko zá si rend meg ál la pí tá sá nak kor lá ta i ról.



Ad 4. Az ön ren del ke zé si jog gya kor lá sa
egyes spe ci á lis ese tek ben (ha lál ese ti ren del -
ke zé sek)
Az ön kor mány zat a be teg el lá tás te kin te té -

ben he lyet tes nyi lat ko zó ként ön ren del ke zé si
jo got nem gya ko rol hat. Az ese ti gond nok51

vagy ügy gond nok rend szer e he lyett az Eütv.
sza bá lyo zá sa sze rin ti, ké se de lem nél kül al kal -
maz ha tó he lyet tes nyi lat ko zói rend szer áll.

Spe ci á lis hely ze tet je len t az ön kor mány zat
il le té kes sé gé ben la kó hellyel ren del ke zõ sze mély
ha lá la vagy a te rü le ten be kö vet ke zõ ha lál eset.
Ebben, és csak eb ben az esetben for dulhat elõ,
hogy az ön kor mány zat egész ség ügyi ön ren del -
ke zé si vagy a ha lá le set tel kap cso la tos tá gabb ér-
tel mû ren del ke zé si jo got gya ko rol az el hunyt
be teg he lyett.

Amennyi ben te me tés re kö te lez he tõ sze-
mély nincs, nem fel lelhetõ vagy nem tud
meg fe lel ni a te me tés sel kap cso la tos kö te le -
zett sé ge i nek, ak kor az ön kor mány zat fel-
ada ta a te met te tés, ami rész ben ren dé sze ti
in téz ke dés, rész ben szo ciá lis jut ta tás, de a
jog ér vé nye sí tés esz kö ze is. A köz te me tés a
szo ciá lis tör vény ben ke rült sza bá lyo zás ra,52

de a te met te tés hez kö tõ dõ kö te le zõ ön kor -
mány za ti fel adat a te le pü lé si köz te me tõ
fenn tar tá sa is.53 A köz te me tés te kin te té ben
a jog sza bály meg le he tõ sen szûk sza vú. Köz-
te me tés re kö te le zett az ön kor mány zat, ha
nincs te me tés re kö te le zett sze mély, vagy
van ugyan, de nem gon doskodik a te metés-
rõl. A ha lál eset tu do más ra ju tá sát szá mí tott
har minc na pon be lül kell te met ni a ha lá lo -
zás he lye sze rin ti ön kor mány zat nak, amely
az utol só lak hely sze rin ti ön kor mány zat tól
igé nyel he ti en nek meg té rí té sét. A ké sõb bi -
ek ben a te me tés re kö te le zett sze mély a meg-

té rí tés re kö te lez he tõ,54 illetve a pol gári jog
sza bá lyai sze rint a költ ség ha gya té ki te her -
ként ér vé nye sít he tõ.

Nem ke rül sza bá lyo zás ra, hogy a köz te me tés 
mi lyen te me té si for má ban tör tén jen. A ko -
por sós és ham vasz tá sos te me tés mel lett a
ham vasz tás al ka te gó ri á ja az ur na te me tés és a
szó rá sos te me tés. A te me tés ezen összes for-
má já nak al ter na tí vá ja az ana tó mi ai in té zet
szá má ra tör té nõ fel aján lás, ez eset ben az
adott egye tem gon dos ko dik az ok ta tá si célú
be avat ko zá so kat kö ve tõ en a te met te tés rõl, a
ke gye le ti em lék hely fel ál lí tá sá ról és gon do -
zá sá ról. Szok vá nyos eset ben – ha éle té ben az
érin tett nem ren del ke zett – a te me tés re kö te le -
zett személy vá lasztja meg a te metés módját.
Nyil ván va ló an köz re ját szik eb ben a val lá si
ho va tar to zás, a te me tõ lá to ga tás sal, sír gon -
do zás sal kap cso la tos szo ká sok, a he lyi kö-
zös ség ha gyo má nyai és az anya gi te her bí ró
ké pes ség sze rin ti meg fon to lá sok. 

Az ön kor mány zat ese té ben nincs olyan elv
vagy sza bály, amely kö te le zõ vé ten né a mér le -
gelést, nincs szank ciója annak sem, ha az élet-
ben tett kí ván sá got fi gyel men kí vül hagy ják.55

Ön kor mány za ti köz te me tés ese té ben te hát
nincs annak aka dálya, hogy sze mélyes, ke-
gye le ti meg fon to lá sok nél kül, ki zá ró lag
a költ ség csök ken té si szem pon tok ér vé nye -
süljenek a te me tés mód já nak meg vá lasz tá-
sában. E te kin tet ben az egész ség ügyi szolgál-
tató és a ren del ke zõ ön kor mány zat kap-
csolata ki me rül ab ban, hogy az in téz mény
ér te sí ti az il le té kes ön kor mány za tot, és át ad -
ja ré szé re a kö te le zõ do ku men tu mo kon túl
az eset le ge sen nála lévõ ha lál ese ti ren del ke -
zést is.

Az ana tó mi ai in té zet nek tör té nõ fel aján -
lás tör tén het a még élet ben meg fo gal ma zott
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51 Gyer mek szá má ra az el lá tás ér de ké ben szük ség le het
ese ti gond nok ren de lé sé re, ha a jog gya kor lá sá ra fel ha tal -
ma zott tör vé nyes kép vi se lõ vagy más, nyi lat ko zat té tel -
re jo go sult sze mély a gyer mek egész sé gét ká ro sí ta ná az
ön ren del ke zé si jog ál ta la gya ko rol ni kí vánt mód já val.

52 1993. évi III. tör vény a szo ciális igaz gatásról és szo ciális
el lá tá sok ról 48. §.

53 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország he lyi ön -
kor mány za ta i ról 13.§ (1) be kez dés.

54 Kü lö nös mél tány lást ér dem lõ eset ben et tõl rész ben vagy
egész ben el le het te kin te ni. Ezzel a köz te me tés a te me té -
si se gély egy spe ci á lis te me té si se gély tí pust is ké pez het,
bár a jog sza bály min den te kin tet ben el té rõ jog in téz-
mény nek te kin ti. A köz te me tés ter mé szet be ni, a te me -
té si se gély pénz be ni el lá tás, utób bit jö ve del mi vi szo -
nyok hoz, szo ciá lis hely zet hely kö tik, mér le ge lés tár gya,
utób bi tény hely zet re épül.

55 Az ön kor mány zat nem örö kös, így az el vi leg le het sé ges
ne ga tív ha gya té ki jog kö vet kez mé nyek nem érin tik.



szán dék kal, de tör tén het utó la gos felaján-
lással vagy vé lel me zett be le egye zés sel is.56

A jog szabály kis sé pon tatlan, de így is egy ér-
telmû, hogy ha van az el hunytnak te metés-
re kö te le zett hoz zá tar to zó ja, ak kor har minc 
na pon be lül tett írá sos be le egye zé se szük sé -
ges az ana tó mi ai fel aján lás hoz, füg get le nül
at tól, hogy tény le ge sen te met te ti-e hozzá-
tartozóját. Ilyen hoz zá tar to zó hi á nyá ban
ele gen dõ a til ta ko zás hi á nya. Ha az ön kor-
mány zat a te met te tõ, ak kor ré szé rõl írá sos be-
le egye zés – el vi leg – nem szük sé ges. Ugyan ak -
kor szük ség kép pen je lez nie kell az egész ség ügyi
szolgáltató felé, hogy nem kéri ki a holt testet,
nem ra gasz ko dik annak el te met te té sé hez. Az
ana tó mi ai in té zet ré szé rõl tör té nõ át vé tel rõl is
do ku men tum mal kell ren del kez nie, mert csak
ezzel tud ja igazolni, hogy a te metés ezen le gális
al ter na tí vá ját vá lasz tot ta.

A te met ke zés sel kap cso la tos dön té sek -
ben te hát a hoz zá tar to zó ren del ke zé si joga
he lyé be lép az ön kor mány za ti ren del ke zés.
Nem ér vé nye sül ez a jo go sult ság a bon co lás -
sal kap cso lat ban. A nyi lat ko zat té tel re jo go -
sult sze mé lyek kö ré ben nem ke rült fel tün te tés -
re az ön kor mány zat, még ab ban a ki vé te les
hely zet ben sem, ami kor te met te tõ ként, hoz zá -
tartozó hi ányában jár el. Így te hát arra a kö -
vet kez te tés re jut ha tunk, hogy ön kor mány za ti
köztemetés elõtt – ha az el hunyt más képpen
nem nyi lat ko zott még éle té ben – min den kép -
pen bon co lás ra ke rül sor, ami egyéb ként ke -
gye le ti szem pont ból sé rel mes le het ne,57 de a
konkrét eset ben nincs aki e te kintetben jog -
ér vé nye sí tés re len ne jo go sult.58

Meg íté lé sem sze rint a ha lot tak kal kap cso la-
tos egész ség ügyi, te me té si és egyéb ren del ke zé si
jo gok te kin te té ben szük sé ges len ne, hogy ezen
jo gok és a ke gye le ti jo gok gya kor lá sá ra is fel ha-
tal ma zott sze mély jár jon el hoz zá tar to zó és
örö kös hi á nyá ban (az ál lam mint örö kös ese té -

ben), aki az el hunyt ne vében és ér dekében
ügy gond nok ként jár na el a rész le te zett egész-
ség ügyi és egyéb jo gok gya kor lá sa kor.59 A be -
teg jo gi kép vi se lõ vagy a gyám ha tó ság erre
ki je lölt mun ka tár sa is fel ha tal maz ha tó len ne 
erre a fel adat ra, elõb bi az egész ség ügy ben
és az el lá tás hoz köt he tõ jo gok gya kor lá sá -
val kap cso la tos gya kor la ta alap ján, utób bi
pe dig alap fel ada ta i nak ha son ló jel le ge miatt.
Mind ket ten füg get le nek az ön kor mány zat -
tól, de he lyi fel ada to kat lát nak el, is me rik a
kö ze get, amely ben el jár ná nak. Kü lö nö sen a
na gyobb lé lek szá mú te le pü lé se ken len ne je-
len tõ sé ge en nek a dön tés ho za tal nak, ahol
a val lá si plu ra liz mus és kul tu rá lis sok szí nû -
ség miatt a te metést il letõen nem az ön kor-
mány za ti60 (párt po li ti kai vagy tisz tán költ-
ség csök ken tõ tiszt vi se lõi) szem pon tok nak,
ha nem az el hunyt egyé ni vi lág ké pé nek és ér-
ték rend jé nek ér vé nye sí té se len ne a cél a ra-
cionális költ ség ke re tek kö zött.

Ahogy azt ele mez tük, az ön kor mány zat
jog kö re nem ter jed ki a bon co lás sal kap-
csolatos dön té sek ben tör té nõ rész vé tel re.
A „ha lott szál lí tá si költ sé gek csök ken té se ér-
de ké ben” az ön kor mány zat egész ség ügyi
szak el lá tá si kö te le zett sé gé tõl füg get le nül, az
ön ként vál lal ha tó fel ada tok rend sze ré bõl ki-
ragadva, az ön kor mány za ti tör vé nyen kí vü li
(nem két har ma dos) sza bá lyo zás sal kö te le sek
egyes ese tek ben egész ség ügyi szak el lá tás szá má-
ra, de nem ön kor mány za ti köz szol gál ta tás cél-
já ra szol gá ló in téz ményt ki ala kí ta ni és fenn-
tar ta ni. A köz te me tõ ré sze ként ke rült sza bá -
lyo zás ra ugyan is a „bon co ló he lyi ség cso port”,
ame lyet min den olyan vá ro si köz te me tõ ben 
fenn kell tar tani, ahol nincs húsz ki lométe-
res kör zet ben pa to ló gi ai osz tállyal ren del ke -
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56 Eütv. 222. § (2) be kezdés.
57 A zsi dó és musz lim val lá sú ak a holt test meg gya lá zá sá -

nak te kin tik a bon co lást, de ese tük ben a ham vasz tás is
ti los.

58 To váb bi rész le tek és az ezzel kap cso la tos nem zet kö zi
gya kor lat: KERESZTY Éva: Ha lot tak, akik köz tünk él nek,
Bu da pest, Me di ci na Ki adó, 2006.

59 Ha tá lyos jo gunk sze rint a köz ér dek be üt kö zõ ke gye let-
sértés ese tében jár hat el az ügyész (1959. évi IV. tör vény
a Pol gári Törvénykönyvrõl 85. § [3] be kezdés), de ez
– ép pen a köz érdek szûk fo galma miatt – nem al kalmas a 
min den na pi, egyé ni jog ér vé nye sí tés re, csak az utó la gos
„ac tio po pu la ris” le he tõ sé gét adja meg sír gya lá zás és em-
ber i ma rad vá nyok kal való vissza élés egyes ese te i ben.

60 A te le pü lé si ön kor mány za tok szo ciá lis el lá tá sok ra vo-
nat ko zó sza bá lyo zá sa (ön kor mány za ti ren de let ben) ál-
ta lá ban a pol gár mes ter re ru ház za a dön tés jo gát a köz te -
me tés kér dé sé ben.



zõ egész ség ügyi szol gál ta tó.61 Ezt a te metõ-
ben kell lé te sí te ni, ra va ta lo zó val és hû tött
te tem tá ro ló val együtt. A te me tõi bon co lás -
ra ab ban az eset ben ke rül sor, ha a ha tósági
el já rás ban tör té nõ szak ér tõi bon co lást a ha-
lál hely szí né hez leg kö ze lebb esõ te me tõ be
szál lí tott holt test re néz ve ren de lik el.62 A
bon co lást a ha tó ság ál tal erre a fel adat ra ki-
ren delt or vos szak ér tõ vég zi a ma gá val ho-
zott fel sze re lés sel, ki szál lá sos mun ka vég zés
for má já ban.

Ezen he lyi sé gek nagy ré szé ben éve ken ke-
resztül nem tör ténik bon colás, vagy csak na -
gyon rit kán. En nek meg fe le lõ en a he lyi sé -
gek nin cse nek kar ban tart va, fel sze re lé sük és
ki ala kí tá suk rend kí vül hi á nyos. Ezen he lyi sé -
gek ben nem ön kor mány za ti köz szol gál ta tás,
ha nem ha tó sá gi el já rá si cse lek mény zaj lik, ami
még in kább in do ko lat lan ná te szi a köz te me tõ
fenn tar tás hoz kap csol ni egy ilyen kö te le zett sé-
get.63

Ad 5. A tá jékoztatás joga – az in tézetbõl tör-
té nõ el bo csá tás ról tör té nõ tá jé koz ta tás
A be teg tá jé koz ta tás nak há rom szint jét

is mer jük. A leg el sõ, leg ál ta lá no sabb szint,
hogy a po ten ci á lis be teg nek, biz to sí tott nak
le he tõ vé te gyék, hogy tá jé ko zód has son az
egész ség ügyi el lá tás hoz való hoz zá fé rés le-
he tõ sé gé rõl.

Má so dik szint az ál ta lá nos betegtájékoz-
tatás az egyes in téz mé nyek ben, amely nek ke-
retében a be teg át te kin tõ tá jé koz ta tást kap a
beteg jogokról, ezek gya kor lá sá nak ál ta lá nos
fel té te le i rõl, az in téz mény mû kö dé si rend jé rõl, 
há zi rend jé rõl, a pa nasz ki vizs gá lás me ne té -
rõl. Eb ben volt az ön kor mány zat nak tulaj-
donosként és az el lá tás fe le lõ se ként is sze re pe.
Ez most az alap el lá tás ra re du ká ló dik, ahol a
be teg jo gi prob lé mák és a pa na szok ál ta lá -

ban ke vés bé sú lyo sak. A fenn tar tói pa nasz-
ki vizs gá lás a hely ben tör té nõ ügy in té zés
formája volt, amely tõl a be teg a jö võbeni
szak el lá tás ban el es het, ezért ezen ügyek is
könnyen pe res útra te re lõd het nek.

Har ma dik szint az or vos-be teg kapcso-
latban, a konk rét be teg el lá tás hoz kapcso-
lódó tá jé koz ta tást je len ti, amely ben az ön-
kormányzatok nem ját sza nak sze re pet, leg-
föl jebb fenn tar tó ként az írá sos anya gok
költ sé ge i nek vi se lé sé vel.

A tá jé koz ta tás, kap cso lat tar tás, illetve a
kül sõ kap cso la tok szem pont já ból sa ját sá gos
for ma az el lá tó in téz mény kö te le zett sé ge a ha-
za bo csá tás meg szer ve zé se kor. Ha za bo csá tás
elõtt a be teget és az ál tala meg jelölt hoz zá-
tar to zót tá jé koz tat ni kell, hogy a be teg el bo -
csá tás ra ke rül.64 En nek a ren del ke zés nek a
cél ja, hogy a be teg ott ho ni el lá tá sát biz to sít -
sák, azaz a be teg szá mára téli idõ szakban be -
fût se nek, a hó el ta ka rí tást el vé gez zék, ágyát,
ru há it elõ ké szít sék, élel me zé sé rõl gon dos -
kodjanak mind a be vásárlás, mind az el ké-
szí tés te kin te té ben, hogy a já ró be teg-el lá tás -
ban el ér he tõ gyógy sze re ket va la ki ki vált sa.
Ha a be teg egye dül ál ló vagy hoz zá tar to zó ja
sem ké pes önál lóan biz to sí ta ni az ott ho ni fo ga -
dás le he tõ sé gét, ak kor az ön kor mány zat nak
szo ciá lis el lá tá si kö te le zett sé gei kö ré ben ter mé-
szet ben nyúj tott alap el lá tás ként, házi gon do -
zói szol gá la tá val – eset le ge sen az ét kez te tés egy-
ide jû biz to sí tá sá val – kell se gít sé get ad nia.65

To váb bi kö te le zett sé ge az egész ség ügyi
szol gál ta tó nak, hogy az alap el lá tás or vo sát
(há zi or vos) is ér te sít se,66 kü lönösen, ha a be -
teg fo lya ma tos el lá tá sát kell biz to sí ta ni ott-
hon, azaz a ha za szál lí tást kö ve tõ en né hány
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61 A te metõkrõl és a te metkezésrõl szóló 1999. évi XLIII.
törvény 9. § (1) be kezdés d) pont, és a 145/1999. (X. 1.)
Korm. ren de let a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl szóló
1999. évi XLIII. tör vény vég re haj tá sá ról, 7. §.

62 Szok vá nyos ha lá lo ki kór bon co lás ki zá ró lag pa to ló gi ai
osz tá lyon, azaz kór ház ban tör tén het.

63 Szó be li in for má ci ó im sze rint terv bevé tel re ke rült a kö-
te le zett ség meg szün te té se.

64 Eütv. 12. § (4) be kezdés: A be teg gyógyintézetbõl tör-
ténõ el bo csá tá sá ról a be te get, il le tõ leg hoz zá tar to zó ját
elõze tesen tá jé koz tat ni kell, le he tõ ség sze rint leg alább
24 órá val a ter ve zett el bo csá tást meg elõ zõ en.

65 1993. évi III. tör vény a szo ciális igaz gatásról és szo ciális
ellátásokról, 62. § Ét keztetés, 63. § A házi segítség-
nyújtás.

66 A há zi or vost ál ta lá ban a be teg vagy hoz zá tar to zó ja ér te -
sí ti az zal, hogy meg ke re si, és át ad ja zá ró je len té sét. Szak-
ma i lag in do kolt eset ben en nél sür gõ sebb ér te sí tés re van
szük ség, amit vagy az ön kor mány zat ré szé rõl al kal ma -
zott há zi gon do zó sze mély vagy a ki bo csá tó in téz mény
vé gez el.



órán be lül a be teg ott ho ni lá to ga tá sa szük sé -
ges (in jek ció be adá sa, kö tö zés, egyes vizs gá -
la tok el vég zé se, ál la pot el len õr zés). A te rü le ti
el lá tá si kö te le zett ség gel ren del ke zõ há zi or vos
ezt az el lá tá sát nem ta gad hat ja meg, illetve
a te rü le ti alap el lá tá si ügye let is kö te les a bete-
get el lát ni ezen ese tek ben. Az ön kor mány zat
sze re pe itt az érin tett alap el lá tá si szol gál ta tók-
kal meg kö tött szer zõ dés ben me rül ki.

Ad 6. Pa nasz jog, a be teg jo gok sé rel me, az el-
lá tás miatt be kö vet ke zett egész ség ká ro so dás
és egyéb kár ki vizs gá lá sa, szank ci o ná lá sa,
a be teg szá má ra elég té tel adá sa
A be te gek pa nasz jo ga, a pa nasz ki vizs gá lá -

si rend szer egy rend kívül bo nyolult, sok át -
fe dést mu ta tó rend szer. A szol gál ta tó bel-
sõ szer ve ze té ben is több pa nasz ki vizs gá lá -
si szerv mû ködik, ez al kalmas arra, hogy
nyil vá nos ság ra ke rü lés nél kül ér je nek el pe-
ren kí vü li meg egye zést. A szol gál ta tó tól füg-
get len pa nasz ki vizs gá lás ha tó sá gi, bí rósági
és fenn tar tói kör ben zaj lik. En nek rész e a
fenn tar tó ön kor mány zat el já rá sa, amely ak-
kor is ér vé nye sül, ha a mû köd te tést ma gán -
vál lal ko zás vég zi.67 Az ál lam i in téz mény -
ben – a szak fel ügye let már em lí tett át szer ve -
zé se miatt – a füg get len, ha tó sá gi vizs gá lat
le he tõ sé ge szû kült és a fenn tar tói vizs gá lat a
he lyi vi szo nyo kat nem is me rõ szer ve zet jog-
kö re.

Az ön kor mány zat nyil ván va ló an nem al-
kal mas „mû hi ba ügyek” ki vizs gá lás ra és el-
bírálására, hi szen eh hez nincs meg fe le lõ szak-
mai kom pe ten ci á ja, de ez nem is fenn tartói
prob lé ma. Eze ket át te he ti a meg fe le lõ
hatósá gokhoz, illetve tá jé koz tat hat ja a be-
te get a bí rói út igény be vé te lé nek mód já ról.
Sze re pe ab ban le het, ha az el lá tás hoz, hoz-
zá fé rés hez való jog, egyéb be teg jo gok sé rül -
nek, ha a be tegnek nem volt mód ja a biz to-
sí tot ti jog viszony alap ján a pa na szost meg-
il le tõ  jogok ér vé nye sí té sé re, be te kin té si
vagy adat vé del mi jo gai sé rül tek. E te kin tet -

ben ér vé nye sül het nek a ko ráb ban le ír tak: a
pa nasz fel hív hat ja a fi gyel met arra, hogy a
há zi rend túl sá go san kor lá to zó, rossz a tö-
meg köz le ke dés, nem el ér he tõ az in téz -
mény, úgy és annyi par kolási dí jat fi zettet-
nek, ami mél tány ta lan, sõt jog sér tõ stb.

Ek kor az ön kor mány zat nak nem csak
szank ci o ná lá si le he tõ sé ge van, illetve volt,
ha nem ér de mi sza bá lyo zá si, szer ve zé si le he tõ -
sé gei is nyíl nak/nyíl tak a ko ráb ban ki fej tett
egyéb ön kor mány za ti fe le lõs ség és kö te le zett -
ség, va la mint az ön ként vál lalt fel ada tok szer-
ve zé se so rán.

Összeg zés

Az egész ség ügyi el lá tás szín vo na la, a be teg -
jo gok gya kor la ti ér vé nye sí té se szá mos eset ben a
szol gál ta tói kör nye zet és nem az or vo si szak tu-
dás függ vé nye. Ezt a szol gál ta tói környe zetet
– a gya ko ri el lá tá si ese tek ben – optimá lisan a
he lyi kö zös sé gi ön igaz ga tás, az ön kormányzat
tud ja meg va ló sí ta ni, egyéb fel ada ta i val össz-
hang ba hoz ni. A jog ér vé nye sí tés szer ve zé si
és fel ügye le ti esz kö zök al kal ma zá sát igény li, 
sok eset ben eh hez az anya gi for rások sem el -
sõd le ge sek. Az ön kor mány za ti és egész ség -
ügyi át ala kí tás ed di gi lé pé sei nem az el lá tá si
el vek és ér té kek, ha nem a cent ra li zált re-
form hoz szük sé ges ha tás kö rök és a tu laj do -
no si kö te le zett sé gek csök ken té se men tén, az
(egyéb ként szük sé ges) át szer ve zés kor lát lan
le he tõ sé gé nek alá ren del ve tör tén tek, ami
– ál lás pon tom sze rint – is mé telt átgondo-
lásra szo rul. A köz pon to sí tott szer ve zé sû
egész ség ügy a szol gál ta tói szer ke zet áta la -
kításához – a bo nyolult tör vényi meg ol-
dás szük sé ges sé gé nek ki ik ta tá sá val – gyors
le he tõ sé get biz to sí t, de ép pen a he lyi vi-
szonyok és meg oldások, az el lá tás hoz való
hoz zá fé rés biz to sí tá sa szem pont já ból ve-
szélyezteti a ki ala kí tott és el fo ga dott érté-
keket.
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67 Eütv. 29. §.



Hi vat ko zott jog for rá sok,
al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok,
ál lam pol gá ri biz to si je len té sek

1959. évi IV. tör vény a Pol gári Tör vény-
könyv rõl 

1990. évi LXV. tör vény a he lyi ön kormány-
za tok ról 

1993. évi III. törvény a szo ciális igaz gatásról
és szo ciá lis el lá tá sok ról

1997. évi CLIV. tör vény az egész ségügyrõl

1999. évi XLIII. tör vény a te metõkrõl és a
te met ke zés rõl 

2001. évi XCV. tör vény a Ma gyar Hon véd -
ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i nak jog ál lá sá ról

2003. évi XLIII. tör vény az egész ségügyi
köz szolgáltatások szer ve zé sé rõl 

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti köz-
le ke dés rõl 

2011. évi LXXXI. tör vény egyes egész ség-
ügyi tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról

2011. évi CLXXVI. tör vény az egyes egész -
ség ügyi tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról

2011. évi CLXXXIX. törvény Ma gyarország
he lyi ön kor mány za ta i ról

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a te me tõk -
rõl és a te metkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. tör vény vég re haj tá sá ról

192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami
ve ze tõk és az ál lam igaz ga tá si szer vek köz-
tiszt vi se lõi szá má ra biz to sí tott jut ta tá sok -
ról és azok fel té te le i rõl

54/1996. (XI. 30.) AB-határozat

27/2000. (VII. 6.) AB-határozat

62/2003. (XII. 15.) AB-határozat

Az Ál la mi Szám ve võ szék 0023 sz. je lentése:
Je len tés az ön kor mány za ti tulaj donban levõ
kór há zak pénz ügyi hely ze té nek, gaz dál ko dá -
sá nak vizs gá la tá ról (1997–1999), Bu da pest.

Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá -
nak jelentése az OBH 4152/2002 sz. ügyben
a kór ház te rü le tén elõ írt vá ra ko zá si díj ról

Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá -
nak jelentése az OBH 1597/2004. sz. ügy-
ben Az egész ség ügyi in téz mé nyek elõt ti vá ra -
ko zá si rend meg ál la pí tá sá nak korlá tairól

A helyi önkormányzatok szerepe és lehetõségei a betegjogok érvényesítésében
2012-ig – és azután?

A be teg jo gok ér vé nye sí té sé nek ha gyo má nyos meg kö ze lí té sé ben az or vo si fe le lõs ség, az or-
vos-be teg kap cso lat vizs gá la ta áll elõ tér ben, az ál lam be teg jo gi és el lá tá si fe le lõs sé ge pe dig a tár sa da -
lom biz to sí tá si rend szer meg szer ve zé sé ben és az inf ra struk tu rá lis in téz mé nyi fel té te lek mi ni má lis
szint jé nek fenn tar tá sá ban ke rül elem zés re. Az ön kor mány za tok egész ség ügyi el lá tá si fe le lõs sé ge
ál ta lá ban a fek võ be teg-ka pa ci tá sok el osz tá sa kö rü li – rész ben po li ti kai – vi ták men tén vál to zik a
rendszerváltás óta. Ke vés vizsgálat tet te tár gyává azt a problémát, hogy mitõl is van he lyi közügy
jel le ge az egész ség ügyi (szak)el lá tás nak, hogy me lyek azok a kö rül mé nyek, ame lyek nem az egész-
ség ügyi in téz mény mû sze re zett sé ge vagy sze mé lyi fel ké szült sé ge ol da lá ról já rul nak hoz zá a be teg -
elé ge dett ség hez, ha nem a he lyi vagy te le pü lé si ön kor mány zat egyéb fel ada ta i nak el lá tá sá val, szer-
ve zõ, szol gál ta tó te vé keny sé gé vel te szik tel jes sé a tu laj do no si és fenn tar tói sze re pet. Az ál ta lá nos,
nem a köz vet len gyó gyí tó kap cso lat ban meg je le nõ be teg jo gok ér vé nye sü lé se a he lyi vi szo nyok kö-
zött ér tel mez he tõ a maga tel jes sé gé ben, en nek gya kor la ti és el mé le ti vo nat ko zá sa it mu tat ja be a
cikk, fel vet ve azo kat a meg ol dás ra váró prob lé má kat és el lent mon dá so kat, ame lyek az el lá tó rend-
szer cent ra li zá lá sá val, az ál lam i fenn tar tás sal, az új 2012-ben ki épü lõ ön kor mány za ti és egész ség -
ügyi irá nyí tá si és mû köd te té si rend szer rel kap cso lat ban vár nak meg ol dás ra. A je len le gi át ala kí tá -
sok so rán szá mos jel utalt arra, hogy sem az önkormányzati re form elõ készítése, sem az egészség-
ügyi re form in téz ke dé sei nem épí tet tek a két szfé ra köz ti ér de mi, eze ket az elvi kér dé se ket is
tisz tá zó együtt-gon dol ko dás ra, ami a meg va ló sí tás so rán az el lá tás mi nõ ség e szem pont já ból is koc-
ká za tos le het.

76 Magyar Közigazgatás – Szakmai fórum



PAL LAI KA TA LIN

Rész vé te li el já rá sok
te le pü lé si és kö zös sé gi vi ták 
és konf lik tu sok ke ze lé sé re
– ja vas lat egy kon zisz tens
terminológiára

Vi tá ban álló fe lek szá má ra több le he tõ ség
kí nál ko zik konf lik tu sa ik ren de zé sé re. Meg-
be szél he tik a kér dést és meg egyez het nek,
meg kér het nek egy pár tat lan, ún. har ma dik
sze mélyt, hogy se gít se a meg egye zést, vagy
akár arra, hogy – ál lás pont ja ik meg hall ga tá -
sa után – dönt sön he lyettük, de al kalmaz-
hatnak akár erõt vagy kény szert is ál láspont-
juk ér vényre jut tatására. Az elsõ ábra a kü -

lön bö zõ vi ta ren de zé si stra té gi ák sze rep lõ it,
vi szo nyu kat és a stra té gi ák vá lasz tá sá nak
kö vet kez mé nye it ha son lít ja össze. Azt mu-
tatja, hogy a leg jobb, ha a fe lek ma guk meg
tud nak egyez ni: vagyis, kap cso la tuk meg-
rom lá sa nél kül, mind egyi kük meg elé ge dé sét 
szol gá ló meg ol dást tud nak ta lál ni. Ami kor
ez nem si kerül, és egy (az érin tett fe lekhez
ké pest) kí vül ál ló har ma dik fél (dön tõ bí ró,
bí ró ság vagy szer ve zet) hoz dön tést, nem-
csak a fe lek be folyása csök ken, de gyak ran
kap cso la tuk is meg rom lik a fo lya mat so rán.
Emellett a fo lyamat drá ga is, gyak ran el hú-
zódik, és a vé gén ál talában leg alább ez egyik
fél elé ge det le nül ke rül ki be lõ le. A köz-
vetlen meg egye zés és a kül sõ dön tés ho zás
kö zött áll nak az Al ter na tív Vi ta ren de zés
(AVR) fo lya ma tai, ame lyek ben egy pár tat -
lan har ma dik fél se gí ti a fe le ket ab ban, hogy
meg ta lál ják a szá muk ra el fo gad ha tó meg-
oldást.1

1 Az AVR ki fe je zés ben az al ter na tív meg je lö lés arra utal,
hogy al ter na tí vá ja a hi va ta los, bí ró sá gi, pe res el já rás nak.

1. ábra. Vi ta ren de zé si stra té gi ák
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A cikk ben az AVR mód szerek kö zül a me -
diáci ó ról és a hely re ál lí tó el já rás ról írok,
mert ezek a leg el ter jed teb bek az ön kor mány -
za ti és te le pü lé si ügyek ben. A két mód szert
alap el vei te szik szá mom ra fon tos sá: mind ket -
tõ arra a mély meg gyõzõdésre épül, hogy az
em be rek és cso por tok ké pe sek bölcs dön té se -
ket hoz ni az éle tük kel kap cso lat ban, ha meg-
fe le lõ kö rül mé nye ket te rem tünk a dön té si
fo lya mat hoz. Mind két fo lya mat cél ja az em-
ber i sza bad ság le he tõ sé gé nek meg te rem té -
se: le he tõ ség arra, hogy a fe lek sza ba don be-
szél je nek, le ve gyék ál ar ca i kat, meg mu tas sák
em ber sé gü ket, fel fed jék el vá rá sa i kat és küzd-
jenek ér tük, fel- és el is mer jék hi bá i kat és fe-
lelõsségüket, sa ját ér ték rend jük alap ján dönt-
se nek és cse le ked je nek.

Mi köz ben az AVR mód sze rek nek sok
kö zös vo ná suk van, sok fé le irány és is ko la
is ki fej lõ dött, ame lyek hang sú lyuk ban el-
térõ meg kö ze lí té se ket és esz kö zö ket al kal -
maz nak a vi ta ren de zés tá mo ga tá sá ra. A sok-
féle is kola és mód szer jó hír, mert sokféle le -
he tõ sé get kí nál, ugyan ak kor meg ne he zí ti az
el iga zo dást azok szá má ra, akik nem ren-
delkeznek a te rü let mé lyebb is me re té vel.
A hely ze tet to vább ne he zí ti, hogy a kü lön -
bö zõ irány za tok gyak ran ugyan azo kat a sza-
va kat hasz nál ják kü lön bö zõ tar tal mak meg-
je lö lé sé re. Ez a tény ho má lyos sá és bi zony -
ta lan ná te szi egyes fo gal mak je len té sét és
ne he zí ti a tá jé ko zó dást.

Cik kem cél ja, hogy rend sze rez ze a ki ala -
kult meg kö ze lí té se ket és ja vas la tot te gyen
egy kon zisz tens ma gyar szó hasz ná lat ki ala -
kí tá sá ra. A kon zisz tens ter mi no ló gi á ra tett
ja vas la tot az irá nyok és mód sze rek rend sze -
re zé sé re épí tem, ki emel ve és szét vá laszt va az
alap el vek ben, cé lok ban, fo lya ma tok ban és
esz kö zök ben rej lõ kü lönb sé ge ket.

A mun ka ak tu a li tá sát az adja, hogy az
AVR mód sze rek hasz ná la ta még arány lag új
Ma gyar or szá gon. A bün te tõ jog ban és szo-
ciá lis te rü le te ken ter jed hasz ná la tuk, de az
ok ta tás ban és te le pü lé si gya kor lat ban még
csak most ve zetik be. Ami kor egy mód -
szer még új egy or szág (nyelv) gya korlatá-
ban, van esély arra, hogy egy ko herens ter -

mi no ló gia alap ján ke rül jön be ve ze tés re, és
ne kü lön bö zõ or szá gok ból és nyel vek bõl
szár ma zó, egy más sal ve te ke dõ szó haszná-
latot össze vegyítve. Ha még most meg tud -
nánk egyez ni – az AVR be ve ze té sé nek ide-
jén – egy ko he rens szó hasz ná lat ban, pon-
tosabbá és funk ci o ná li sab bá te het nénk a
ki alakuló ma gyar ter mi no ló gi át, könnyeb-
bé és ért he tõb bé az AVR-rel kap cso la tos
kom mu ni ká ci ót.

Még egy érv a téma ak tualitása mel lett:
sok dön téshozó hal lott már egyes AVR
mód sze rek rõl, né há nyan meg is ta pasz tal -
hat ták hasz nál ha tó sá gu kat. A mód sze rek át-
te kin té se és rend sze re zé se ne kik is se gít het
ab ban, hogy job ban meg ért sék a lé nye get.

Végül, egy záró gondolat a téma fontossá-
gá ról az ön kor mány zás szem pont já ból: az
AVR mód sze rek az ér de kelt fe lek rész vé te -
lé re épül nek. (A fo lya mat õket te szi ké pes sé
vi tá ik ren de zé sé re.) Le he tõ sé get ad nak mind
a dön tés ho zók, mind a kö zös sé gek szá má ra
arra, hogy rész vé te li fo lya ma to kat lás sa nak
mû kö dés köz ben és meg ta pasz tal has sák ho-
za dé ka i kat. Re mé nyem és leg mé lyebb meg-
gyõ zõ dé sem, hogy a konf lik tu sok és vi ták
kap csán el in dí tott rész vé te li fo lya ma tok tá-
mo gat ni tud ják a te le pü lé si tár sa dal mi rész-
vé tel erõ sö dé sét és ezzel egy de mok ra ti-
kusabb ön kor mány zás ki ala ku lá sát Magyar-
országon.

Egy sze rû ese tek és alap fo lya ma tok2

Na gyon sok fé le do log tar to zik a te le pü lé -
si és kö zös sé gi konf lik tu sok és vi ták kö ré be. 
Egy ré szük egyé nek és cso por tok kö zöt ti ra-
ci o ná lis ér dek konf lik tu sok. Ilyen pél dá ul a
ven dé ge i ért küz dõ ét ter mi te rasz tu laj do no -
sa és az ét terem fe lett lakó konf liktusa: az

2 „Egy sze rû” ese tek nek azo kat ne ve zem, ame lyek: (1) tisz-
tán be so rol ha tók a ra ci o ná lis ér dek konf lik tus vagy nor-
ma sze gés ka te gó ri á já ba; és (2) egy sze ri epi zó dok ab ban az
értelemben, hogy az adott környezet nem idézi elõ õket
vi szony la gos rend sze res ség gel, vagy leg alább úgy le het
õket ke zel ni, mint rö vid idõ alatt meg old ha tó, le ha tá rolt
ese te ket.
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egyik sok ven déget és hosszú nyit va tar tást
sze ret ne, a má si kat za var ja az este fel szû rõ -
dõ zaj. Szin tén ér dek konf lik tus egy te rü let -
fej lesz té si ter ve zés so rán az in gat lan fej lesz tõ
és a régi la kók kö zött ki alakuló vita a te rü -
let jö võ be li hasz ná la ta i ról, vagy bár mely
NIMBY eset részt ve või kö zöt ti el len tét.3
Ezek a ra ci o ná lis ér de kel len té tek szim met ri -
kusak ab ból a szem pontból, hogy az ál lás-
pon tok mo rá li san ugyan annyi ra véd he tõk,
így a fe lek egyen lõként lép nek a vi tába.4
A fe lek el dönt he tik, hogy meg egyez nek,
me di á tort hív nak vagy per re men nek. Ha
me di á tort (más né ven köz ve tí tõt)5 hív nak,
ak kor a me di á tor fel ada ta se gí te ni a fe le ket,
hogy egy hig gadt és konst ruktív fo lyamat
so rán fel tud ják tár ni szük ség le te i ket és ér de -
keiket, hogy azok alap ján el tud janak jut ni a
szá muk ra köl csö nö sen el fo gad ha tó meg ol -
dás hoz. A me di á tor elsõ fel ada ta a meg egye -
zés hez szük sé ges biz ton sá gos lég kör meg te -
rem té se,6 vagyis a meg be csü lés, tisz te let és
bi za lom ki ala kí tá sa és fenn tar tá sa. Eb ben a
lég kör ben le het az után a szük ség le tek és ér-
de kek szé les spekt ru mát fel tár ni, és olyan
meg egye zést ta lál ni, amellyel a fe lek élni
tudnak. A cél a po zitív össze gû játsz ma, ami -
re az ad le he tõ sé get, hogy ál ta lá ban a fe lek
el vá rá sa i nak egy rész e nem egy mást ki zá ró,
ha nem egy mást ki egé szí tõ, így az al ter na tí -
vák elem zé se fel tár hat köl csö nö sen elõ nyös
meg ol dá so kat.7

A te le pü lé si és kö zös sé gi konf lik tu sok
má sik alap ve tõ tí pu sá ba a sé re lem oko zás és

a nor ma sze gé sek tar toz nak: olyan ese mé -
nyek, ame lyek sé relmet okoz nak egy sze-
mély nek vagy cso port nak, meg sze gik a kö-
zös ség nor má it, akár tör vé nye ket is sér te nek. 
Ti pi kus pél da, ami kor va la ki be sur ran a má-
sik há zá ba lop ni,8 vagy a te le pü lé si kö zös ség
és a te le pü lés egy szob rát, mû em lé két vagy
ut ca bú to ra it meg ron gá ló fi a ta lok konflik-
tusa,9 vagy akár egy ön kormányzati mun ka -
cso por ton be lül egy mást ki kez dõ mun-
katársak konf lik tu sa.10 A ko rábban tár gyalt
ér dek konf lik tu sok hoz ké pest alap ve tõ kü-
lönb ség, hogy ezek ben a konf lik tu sok ban
nincs mo rális szim metria: az egyik fél kárt
okoz (vagy akár tör vényt is sért), a má sik
– az ál do zat – pe dig el szen ve di. Amennyi-
ben egy ilyen eset bí róságra ke rül, ak kor a
bün te tõ jog ha tá lya alatt áll, és az el kö ve tõ re
ál ta lá ban bün te tést szab nak ki. Amennyi-
ben az ese tet hely re ál lí tó el já rás ke ze li, a
központba nem a bün tetés, ha nem a fe lek
szükség letei ke rül nek. A hely re ál lí tó (más
né ven jó vá té te li) fel fo gás sze rint a meg bé ké -
lés fon tosabb és hasz nosabb a fe leknek és a
kö zös ség nek, mint a bün te tés. Az ál do zat -
nak gyó gyu lás ra, meg erõ sí tés re és kár eny hí -
tés re van szük sé ge, az el kö ve tõ nek meg arra,
hogy meg értse és jó vátehesse, amit tett, és a
kö zös ség vissza fo gad ja. Ez csak ak kor tör-
tén het meg, ha az el kö ve tõ meg ér ti tet te
 súlyát és fe le lõs sé get vál lal érte. A fe le lõs ség -
vál la lás ad hat le he tõ sé get az ál do zat megbé-
kélésére, a jó vá té tel re és az el kö ve tõ vissza-
fo ga dás ra is.

A hely re ál lí tó fo lya ma tot fa ci li tá tor ve-
zeti, aki nek olyan biz ton sá gos hely ze tet kell
te rem te nie, amely ben az el kö ve tõ és ál do zat 
be szél ge té se so rán meg sze mé lyes ül het az
ese mény, ki ala kul hat a köl csön ös em pá tia és

3 A NIMBY egy be tûszó (Not In My Bac kyard = ne az én 
ker tem ben), ame lyet olyan te le pü lé si konf lik tu sok ra
hasz nál nak, ahol egy be avat ko zás nak min den ki el fo -
gadja a lét jogosultságát, de nem akar ja, hogy a köz vet-
len kör nye ze té ben va ló sul jon meg (pl. sze mét ége tõ, for-
gal mas út).

4 A szim met ria a mo rá lis stá tus szim met ri á já ra utal. Ez
nem ok vet le nül pá ro sul a tár gya ló vagy az ér dek ér vé nye -
sí tõ ké pes ség ki egyen lí tett sé gé vel. A ké pes ség aszim met -
ria azon ban nem tí pus al ko tó eb ben az össze füg gés ben,
ha nem a kor rekt fo lya mat me nedzs ment ki hí vá sa.

5 A ma gyar jogi sza bá lyo zás a me di á tor ra a köz ve tí tõ ki fe -
je zést hasz nál ja.

6 A szak nyelv a „biz ton sá gos hely” ki fe je zést hasz nál ja.
7 PAL LAI Ka ta lin: Vi ta ren de zés és konf lik tus ke ze lés, Jegy -

zet, Bu da pest, Cor vi nus Egye tem, 2011.

 8 Se gít het meg ér te ni a fo lya ma tot a The Wo olf Within rö -
vid ok ta tó film ma gyar fel ira tok kal: http://fo re see.hu/
film je ink/?L=1.

 9 A Bur ning Brid ges egy do ku men tum film, ami egy ilyen
el já rást kö vet vé gig:
http://www.yo u tu be.com/watch?v=Qa e eR wOJQng

10 Erre mu tat pél dát a Mér ge zõ vi szo nyok címû ok ta tó film,
ami a Kö zös sé gi Szol gál ta tá sok Ala pít vány hon lap já ról
vá sá rol ha tó meg (an gol):
http://hu.iirp.org/Kony vek-es-vi de ok.html
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meg ér tés, az ál do zat fel te he ti a ben ne fel me -
rü lõ kér dé se ket, az el kö ve tõ szem be sül tet te 
kö vet kez mé nye i vel, fe le lõs sé get tud vál lal ni 
ér tük, és ezzel el in dul hat a meg bé ké lés.11

Egy hely re ál lí tó el já rás több fé le for ga tó -
könyv sze rint tör tén het. A részt ve võk gyak-
ran kör ben ül nek és a fa ci li tá tor kér dé sei
men tén be szél get nek. Ta lán ez a kör for ma
ra gad ja meg leg in kább a fo lya mat lé nye gét:
az oda fi gye lést, az egyen súly hely re ál lí tá sá -
nak és az el kö ve tõ vissza fo ga dá sá nak szán dé -
kát. „A kör for mája a meg osztott ve zetõi sze -
re pet szim bo li zál ja, az egyen lõ sé get, kap cso -
la tot és rész vé telt. Emel lett se gí ti az egy más ra 
fi gye lést, a fe le lõs ség vál la lást és a kom mu ni -
ká ció min den for má ját.”12

Ja vas lat egy kon zisz tens ter mi no ló gi á ra

A má sodik ábra a két alap vetõ fo lyamat
fõ jel lem zõ it összeg zi, az ál ta lam ja va solt
szó hasz ná lat tal. A (sú lyo sabb eset ben) pol-
gár jog ha tás kö ré be tar to zó fo lya ma tok ra a
„me di á ció” (köz ve tí tõ) ki fe je zést, és a pár-
tat lan har ma dik fél re ezek ben az ese tek -
ben a me di á tort vagy köz ve tí tõt hasz ná lom.
Azok ra a fo lya ma tok ra, ame lyek a bün te tõ -
jog ha tás kö ré be tar toz ná nak a bí ró sá gon, a
„hely re ál lí tó pár be szé det” ja vas lom hasz nál -
ni, a le ve ze tõ re pe dig a fa ci li tá tort. 

A rend sze re zés re azért van szük ség, mert
az AVR-ben hasz nált ki fe je zé se ket kü lön bö -
zõ nyel vek, szak mai kö zös sé gek és for rá sok

2. ábra. Az egy sze rû ese tek és (ge ne ri kus) alap fo lya ma tok rend sze re zé se

11 Lásd FEL LE GI Bor bá la: Út a meg bék lés hez. Bu da pest,
Nap vi lág Ki adó, 2009.

12 Lásd Kay PAR NIS: The Litt le Book of Circle Pro cesses:
New and Old App ro ach to Pe a ce ma king, Good Books, In -
ter co ur se, PA.



el té rõ je len té sek kel hasz nál ják. Több or-
szág ban (pl. a né met nyelv te rü le ten) a hely-
re ál lí tó fo lya mat ra az ál do zat–el kö ve tõ me-
diá ció meg je lö lést hasz nál ják leg in kább, és a
hely re ál lí tó iro da lom is gyak ran hasz nál ja a
me di á ció ki fe je zést. A hely re ál lí tó el já rá sok
egyik meg ala pí tó ja már né hány éve ja vas la -
tot tett arra, hogy a hely reállító folyama-
tokat kü lön böz tes sék meg az ér dek ala pú
konf lik tu sok ke ze lé sé tõl az zal, hogy a „kon-
fe ren cia-mód szer” vagy „pár be széd” kife-
jezéseket hasz nál ják a me di á ció he lyett.13

E ja vaslat mö gött az a lo gika rej lik, hogy
a kon fe ren cia-mód szer az egyik leg el ter jed -
tebb jó vá té te li for ga tó könyv, és a pár be széd
a fo lya mat kulcs ele me.

A kon fe ren cia-mód szer azon ban még
min dig ered mé nyez némi ka va ro dást azért,
mert mint mód szer a sok szereplõs fóru -
mokon, tré nin ge ken és ér dek ala pú konf-
liktuskezelés so rán is hasz ná la tos. Ezek-
ben a fo lya ma tok ban, ha son ló an a jó vá té te li 
el já rá sok hoz, a kon fe ren cia csak a sok sze -
rep lõs kom mu ni ká ci ós fo lya mat szer ve zé sé -
nek for mája és mód ja. Ezért – Zehr javasla-
tát to vább fej leszt ve – vé le mé nyem sze rint a
„hely re ál lí tó pár be széd” le het ne a ge ne ri kus
fo ga lom a hely re ál lí tó fo lya ma tok ra, mert
ez a ki fe je zés ra gad ja meg leg in kább a lé nye -
get. Ez a meg nevezés azt is le hetõvé ten né,
hogy a hely re ál lí tó el já rást ter mi no ló gi á já -
ban is meg kü lön böz tes sük a má sik alap ve tõ
mód szer tõl, az ér dek ala pú me di á ci ó tól. Egy
ilyen, kon zisz ten sen al kal ma zott ter mi no -
ló gi ai meg kü lön böz te tés egyér tel mûb bé te-
het né a szak nyel vet, va la mint a kü lön bö zõ
meg kö ze lí té sek és fo lya ma tok meg je lö lé sét
azok lé nye gé hez és nem for mai is mér vek -
hez köt né.

Leg in kább az szól e meg ne ve zé sek mel-
lett, hogy a két el járást leg jobban meg külön-
böz te tõ két fé le kom mu ni ká ci ós mód ra utal-
nak. Míg tisz ta, egy sze rû eset ben a me di á ció
egy alap ve tõ en ra ci o ná lis, ér dek ala pú tár-
gya lá si és meg egye zé si fo lya mat, ad dig a

hely re ál lí tó el já rás egy olyan kom plex, ér-
zel mek kel teli, fel tá ró be szél ge tés, amely ben 
a sze mé lyes ta pasz ta la tok, sé rel mek, fáj dal -
mak, iden ti tá sok és kér dé sek tá rul nak fel.
Pár be széd és tár gya lás két kü lön bö zõ kom-
mu ni ká ci ós mód, és az õket se gí tõ szak em -
ber fel adata is el térõ. „Míg a párbeszéd tá mo-
ga tá sá nak az esz kö ze a fa ci li tá lás, … ad dig
egy tár gya lá si vagy al ku fo lya mat ban a har-
ma dik sze mély köz ve tí te ni tud.”14

Mind ezek alap ján a lé nyeg re mu ta tó ter-
mi no ló gia az, ha a köz ve tí tõ vel tá mo ga tott,
szim met ri kus, ér dek ala pú tár gya lá si fo lya -
ma tot me di á ci ó nak ne vez zük a részt ve võk
szá má tól füg get le nül, a tá mo ga tó, har ma dik
fe let me di á tor nak, a hely re ál lí tó fo lya ma tot
jó vá té te li vagy hely re ál lí tó pár be széd nek, a
har ma dik fe let pe dig fa ci li tá tor nak ne vez -
zük.

A konf lik tus ke ze lé si fo lya mat
és a har madik fél sze repe

A két alap ve tõ konf lik tus ke ze lé si fo lya -
mat lo gi ká já nak is mer te té se után és a kü lön -
bö zõ irány za tok be mu ta tá sa elõtt ér de mes
nagy vo na lak ban át te kin te ni a konf lik tus ke -
ze lé si fo lya mat lé pé se it és a har ma dik fél sze-
re pét a fo lya mat ban.

A konf lik tus ke ze lõ szak em ber (me di á tor
vagy fa ci li tá tor) elsõ fel ada ta a konf lik tus -
hely zet meg is me ré se és elem zé se. A szak em -
ber rö vid fel tá ró be szél ge té sek so rán de rí ti
ki, hogy van-e szük ség és le hetõség a be avat-
ko zás ra, és ha igen, mi lyen fo lya ma tot ér de -
mes kez de mé nyez ni. Eb ben a sza kasz ban a
kulcs kér dé sek a kö vet ke zõk: mi a konf lik -
tus ter mé sze te, kik a fe lek, szük sé gük van-e
se gít ség re, haj lan dók és ké pe sek-e egy konf-
lik tus ke ze lé si fo lya mat ban részt ven ni, és
nem áll-e fenn annak koc kázata, hogy a
folya mat erõ sö dõ konf lik tust ger jeszt vagy
kárt okoz. Amennyi ben az elõ készítést vég -
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zõ szak ember tud ja, hogy õ lesz a me diá-
tor/fa ci li tá tor is, fel hasz nál hat ja eze ket a be-
szél ge té se ket a fo lya mat so rán szük sé ges bi-
zal mi lég kör ki ala kí tá sá ra is.

A kö vet ke zõ lé pés a fe lek fel ké szí té se a fo-
lya mat ban való rész vé tel re. A szak em ber el-
ma gya ráz za a fo lya mat lé nye gét és le he tõ sé -
ge it, meg is mer te ti a fe lek kel a lé pé se ket és
sza bá lyo kat, tá mo gat ja kog ni tív és ér zel mi
fel ké szü lé sü ket. Amennyi ben sok sze rep lõs
fo lya mat ról van szó, eb ben a fá zis ban dön te -
nek ar ról is, hogy min den ki köz vet le nül
részt vesz-e ben ne vagy kép vi se le te ket szer-
veznek, és ha igen, ak kor mik a kép viselet
sza bá lyai.

Ami kor fel ké szül tek a fe lek, kez dõd het a
konf lik tus ke ze lé si sza kasz: a me di á ció vagy
hely re ál lí tó pár be széd. Eb ben a sza kasz ban a
me di á tor/fa ci li tá tor leg fon to sabb fel ada ta az,
hogy olyan biz ton sá gos lég kört te remt sen,
amely ben a fe lek tisz te let tel for dul nak egy-
más hoz, egy más köz lé se i hez, és ezzel lehe-
tõvé te szik, hogy min denki megnyíl hasson,
ki fe jez hes se gon do la ta it, ér zé se it, el várásait,
és el in dul jon az a fel tá ró és ta nu ló fo lya mat,
amely a meg ér tést és meg ol dást ered mé nyez -
heti. A le ve ze tõ har ma dik fél má sik fon tos
fel ada ta az, hogy olyan konst ruk tív fo lya ma -
ton ve zesse vé gig a fe leket, ami esélyt ad a
min den ki szá má ra el fo gad ha tó meg ol dás ki-
mun ká lá sá ra. Fel ada ta az is, hogy fi gyel jen,
me lyek a fõ kér dé sek, mi kor hang za nak el
aján la tok, nyíl nak le he tõ sé gek a meg ol dás ra.
Bár az AVR-mód sze rek alap ve tõ en a fe lek
köz vet len kom mu ni ká ci ó ját szán dé koz nak
tá mo gat ni, gyak ran elõ for dul, hogy bi zo -
nyos rész le tek meg tár gya lá sá hoz vagy fel tá -
rá sá hoz jobb le he tõ sé get (eset leg na gyobb
biz ton sá got) ad egy kü lön meg be szé lés – ún.
ca u cus – a le ve ze tõ vel. A ca u cu sok hasz ná la ta 
konf lik tus tí pu son ként is el té rõ le het, de a le-
ve ze tõ meg kö ze lí té se is be fo lyá sol hat ja.15

Az ed di gi ele mek ben a me di á tor és a fa ci -
li tá tor sze re pe azo nos a fo lya mat ban. A két
fo lya mat el té rõ lo gi ká ja és cél ja miatt van-
nak azon ban kü lönb sé gek és hang súly el té ré -
sek is a két sze rep kö zött. A me diáció fõ cél -
ja ez ér dek ala pú tár gya lás és meg egye zés.16

A me di á tor nem csak az ér de kek re fi gyel, ha-
nem a pri o ri tá sok ban mu tat ko zó el té ré sek -
re és meg fo gal ma zott aján la tok ra is, mert
ezek alap ján le het az össz nye re sé get ma xi -
ma li zál ni és nyer tes-nyer tes játsz má ba for dí -
ta ni a prob lé ma meg ol dást. A hely re ál lí tó fo-
lya mat kö zép pont já ban a meg bé ké lés áll.
Eh hez a fa ci li tá tor nak ab ban kell se gí te nie,
hogy meg sze mé lyes ül jön a kár és sé re lem, és
ki ala kul has son a meg ér tés a fe lek kö zött.
A fa ci li tá tor ezért a meg nyí lás, rá esz mé lés,
fe le lõs ség vál la lás és meg bo csá tás je le i re sze-
ge zi fi gyel mét, mert ezek re épül het a jó vá té -
tel, ezek ve zet het nek a meg bé ké lés hez és
gyó gyu lás hoz.17

Ami kor az után ki ala kul a meg egye zés
a fe lek kö zött a me di á tor/fa ci li tá tor se gí t
meg szö ve gez ni a meg egye zést és ki ala kí ta ni
az után kö ve tés mód ját.

Lát ha tó, hogy a fõ sza ka szok sor rend je ha-
son ló a két alap ve tõ fo lya mat ban (elem zés �
az ülés össze hí vá sa � fel tá rás és meg ér tés �
tár gya lás és meg egye zés � után kö ve tés). Az
ADR-szak em ber rész vé te lé nek in ten zi tá sa
a kü lön bö zõ sza ka szok ban azon ban meg kü -
lön böz tet he ti a két faj ta fo lya ma tot. Ál ta lá -
ban a hely re ál lí tó fo lya mat so rán a faci litátor
töb bet dol go zik a fo lya mat elõ készítésén és
az ülés alatt en ge di mi nél in kább ki bon ta koz -
ni a fe le ket. A me di á ci ó ban ál ta lá ban az elõ-
ké szí tés rö vi debb és egy sze rûbb, és az ülés-
nek van na gyobb sú lya.18
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15 Lásd: Me di a ti on in Con text, ed. Ma rian LIEB MANN, Lon -
don, Jes si ca Kings ley Pug lis hers, 2000.
Mun ka he lyi vi ták ban gyak ran ko moly sze re pe van a
„kü lön tár gya lá sok nak”, is ko lai és kö zös sé gi vi ták ban
in kább hát tér be szo rul nak, míg komp li kál tabb kör nye-
ze ti és sza bá lyo zá si vi ták ban ál ta lá ban a mód sze rek szé-
les esz köz tá rá val dol goz nak a le ve ze tõk.

16 Amit per sze szí nez het nek az ér zel mek, ér té kek és kö-
rül mé nyek, de az alap ja az ér de kek és el vá rá sok össze-
egyez te té se.

17 FEL LE GI Bor bá la: i. m., 94–95. p.
18 Van nak me di á to rok, akik nem is ta lál koz nak a fe lek kel

az ülés elõtt. Má sok fon tosnak tartják az elõ készítést, és
fel hasz nál ják a kap cso lat- és bi za lom épí tés re. 2011 nya-
rán érdekes vita in dult er rõl a kér désrõl a Lin kedin
 site-on: www.lin ke din.com



AVR-fel fo gá sok
és a szak em be rek sze rep ér tel me zé sei

A for rá sok leg gyak rab ban az ér té ke lõ
(eva lu a ti ve), fo lya mat tá mo ga tó (fa ci li ta tív)
és transz for mat ív konf lik tus ke ze lõ meg kö -
ze lí té se ket kü lön böz te tik meg. Az ér té ke lõ
is ko lá hoz tar to zó szak em ber sze rep fel fo gá-
sá nak rész e az irány mu ta tás, sa ját vé le mény -
for má lás és annak jel zé se a fo lya mat so rán.
Az ilyen fel fo gás ban dol go zó szak em be rek
ál ta lá ban át ta nul má nyoz zák az ügy re vo nat-
ko zó, re le váns do ku men tu mo kat és csak
olyan ügye ket vál lalnak, ahol van tár gyi is -
me re tük is. A fo lya mat tá mo ga tó fel fo gás -
ban dol go zó szak em be rek sze rep fel fo gá sá -
nak kö zép pont já ban a fe lek kö zöt ti kom-
mu ni ká ció tá mo ga tá sa áll. Nem te kin tik
jó nak, ha a szak em ber sa ját vé le ményt for-
mál és meg oszt. Tar tal mi lag ál ta lá ban nem
készülnek az ügy re, nem te kintik át a hát -
térdokumentumokat és nem csak a szakte -
rületükhöz kap cso ló dó ügye ket vál lal nak.
A transz for mat ív is ko la még job ban el ha tá -
rol ja ma gát a tar tal mi kér dé sek ben való rész-
vé tel tõl, mint a fo lya mat tá mo ga tó is ko la.
Fel fo gá suk sze rint a konf lik tus a fe lek kö-
zöt ti kap cso lat és in ter ak ció meg rom lá sá -
nak ered mé nye, ezért ol da ni a kap cso lat mi-
nõ sé gé nek ja ví tá sán ke resz tül le het. Né hány 
transz for mat ív szak em ber tel je sen el is uta-
sít ja a prob lé ma meg ol dást, mint célt. Ez az
is ko la ab ban lát ja a har ma dik fél leg fon to -
sabb sze re pét, hogy se gí t a fe lek nek egy mást
köl csö nö sen el is mer ni és meg erõ sí te ni ön-
be csü lé sü ket, mert ezzel ja vul önrendel-
kezési és re ak ció ké pes sé gük. Né hány pszi-
chológus és ant ro po ló gus lét jo go sult sá got
ad egy te rápiás fel fogásnak is, amely a konf -
lik tus ke ze lés so rán az ér zel mek és at ti tû dök
tel jes ki fe je zé sét és fel tá rá sát pró bál ja elõ-
segíteni, mert ezt tart ja hasz nosnak a fe lek
ön meg erõ sí té sé ben és kap cso la tuk átalakítá-
sában.19

A há rom fel fo gás a me di á tor/fa ci li tá tor
tar tal mi be avat ko zá sa sze rint je len t kü lön -
bö zõ fo ko za to kat. Az ér té ke lõ lé nye gi be-
avat ko zást en ged, a fo lya mat tá mo ga tó tá-
vol ság tar tó, míg a transz for mat ív nem csak a
tar ta lom tól való el ha tá ro ló dást tar tal maz za, 
ha nem át is he lye zi a fo lya mat fó ku szát a
tar ta lom ról a kap cso lat ra. Már itt meg kell
je gyez ni, hogy a transz for mat ív konf lik tus -
meg ol dás ilyen fel fo gá sa tar to zik bele a fen-
ti, tré nin ge ken és ok ta tá si anya gok ban ál ta -
lá ban be mu ta tott ta xo nó mi á ba. Ké sõbb – a
tran szofr ma tív konf lik tus ke ze lés (konf lik -
tus-át ala kí tás) tár gya lá sa so rán – egy má sik
felfogásáról lesz szó, ami ki lép eb bõl a ke -
retbõl.

Össze fog la lás: Egy sze rû ese tek 
és alap ve tõ AVR-mód sze rek

Az ed dig – a cikk elsõ fe lében – be veze-
tett rend sze re zés le egy sze rû sí tõ és abszt rakt. 
Cél ja az alap lo gi kák be mu ta tá sa, va la mint
az alap ve tõ ese tek és meg kö ze lí té sek mi nél
tisz tább le ha tá ro lá sa volt, annak ér de ké ben,
hogy egy jól ért he tõ és hasz nál ha tó fo ga lom -
rend szer ke rül jön be ve ze tés re. A lényeg re
uta ló meg ne ve zé sek hasz ná la tát azért tar-
tom fon tosnak, mert a sza vak és a fo gal -
mi ke re tek struk tu rál ják ész le lé sün ket és
meg ér té sün ket. A kon cep ci o ná lis és ter mi -
no ló gi ai tisz tá zás a szak em be rek szá má ra az
elem zést és szak mai kom mu ni ká ci ó ju kat se-
gít he ti, a „po ten ci á lis fel hasz ná lók” és részt-
ve võk szá má ra pe dig ért he tõb bé te he ti a fo-
lya ma to kat.

Ugyanakkor lát ni kell, hogy a tisz ta le -
határolással ki ala kí tott ka te gó ri ák ba az ese-
teknek és szak embereknek csak egy rész e
illeszthetõ be. Sok olyan te lepülési és ön kor-
mány za ti konf lik tus van, amely ele me i ben
tar tal maz mind két alap hely zet bõl (ér dek -
konf lik tus és sze mé lyes sé re lem vagy nor-
ma sér tés), és per sze – sze ren csé re – van nak
olyan szak em be rek, akik esz köz tá rá ban
mind két alap ve tõ fo lya mat ele mei, és a kü-
lön bö zõ fel fo gá sok esz köz tá ra is sze re pel.
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Az ed dig ki ala kí tott fo gal mi kész let tel a
cikk má so dik fe lé ben ilyen össze tet tebb kö-
zös sé gi konf lik tu so kat (kom plex ese te ket)
fo gok tár gyal ni, és a tár gya lás so rán né hány
to váb bi dis tink ci ót ve ze tek be.

Kom plex ese tek 

He lyi kö zös sé gek éle té ben a ko ráb ban de-
fi ni ált egy sze rû ese tek mel lett na gyon sok
kom plex és vissza té rõ konf lik tus is ki ala kul. 
Cso por tok tör té ne te, ér té ke ik és iden ti tá -
suk el té ré sei, elõ íté le tek, he lyi ha tal mi vi-
szo nyok, a köz igaz ga tá si rend szer anomá-
liái, és sok más – arány lag ál landó – fe -
szültséggerjesztõ té nye zõ hú zód hat meg
ilyen konf lik tu sok mö gött és já rul hat hoz zá
ki éle zõ dé sük höz. Az érin tet tek ál ta lá ban
egy konf lik tus ese mény rõl be szél nek, ami
azonban csak a jég hegy csú csa. A kon textus,
vagyis az, ami a víz alatt van, ha tározza meg
alap ve tõ en, hogy ke zel he tõ-e az adott konf-
liktus rö vid, az adott ese ményre koncent -
ráló fo lya mat tal.

Ér ték-, iden ti tás- és kap cso la ti
konf lik tu sok

Olyan hely zet ben pél dá ul, ami kor el té rõ
kul tú rá jú cso por tok együtt élé se vagy ko ráb -
bi fo lya ma tos sé rel mek ve zet tek a fe szült ség
fo ko zó dá sá hoz, és vé gül össze üt kö zés hez,
meg vizs gá lan dó, hogy mennyi re le het az
össze üt kö zést mint ese tet ke zel ni akár egyik,
akár má sik alap fo lya mat tal, vagy szük sé ges a
fe lek vi szo nyát is ren dez ni. Ami kor pél dá ul
na gyon el té rõ stá tu sú vagy et ni ku mú cso por -
tok él nek együtt, könnyen elõ fordulhat,
hogy ugyan azt az eseményt (pl. ki sebbséghez
tar to zó sze mély le tar tóz ta tá sa) kü lön bö zõ -
kép pen ér tel me zik, mert el té rõ szem üve gen
ke resz tül, el té rõ tör té ne te ket lát nak. Ilyen
esetben ki csi az esély arra, hogy a fe lek ma -
guk meg tud ják egy mással osz tani és ér tet-
ni ál lás pont ju kat. Rá ter mett, sem le ges kívül-
állónak ab ban le het sze repe, hogy olyan biz -

ton sá gos fel té te le ket és fo lya ma tot épít sen ki,
amely ben a fe lek ér zé kel tet ni tud ják tapasz-
talataikat, meg ér tet ni ál lás pont juk ér tel mét,
azt, ami szá muk ra mö göt te hú zó dik és meg-
ta lál hat ják azo kat a pon to kat, ahol el kezd he -
tik vissza bon ta ni a fa la kat. Ilyen ese tek ben a
pár be széd sok sí kon zaj lik: ér de kek, sé rel -
mek, ér zel mek és ér té kek ku sza szö ve tét kell
felfejtenie ah hoz, hogy bár las san, de elve -
zethessen az el fo ga dás hoz, meg bé ké lés hez és
meg egye zés hez.

Ha son ló an kom plex egy olyan sza bá lyo -
zá si hely zet (pl. te rü let fej lesz tés vagy jel ké -
pek hasz nálata), ahol a konf liktus a cso por-
tok el té rõ ér ték rend jé bõl, iden ti tá sá ból is
táp lál ko zik. Még ha erõs ér de kek is sze re pet
ját sza nak, ak kor is té ve dés len ne ra ci o ná lis
ér dek konf lik tus ként ke zel ni az ügyet, mert
az ér zel mek, kö tõ dé sek, tör té ne tek más ként 
vi sel ked nek, mint az ér de kek. Ami kor az ér-
de ke in ket akar juk ér vé nye sí te ni, ál ta lá ban
könnyen meg fo gal maz zuk, amit aka runk,
akár al kut köt ni is haj landók va gyunk. Mi -
vel azon ban ér ték ren dünk és iden ti tá sunk a
kör nye ze tünk kel való hosszú in ter ak ci ó ban 
for má ló dott, és mé lyen a lel künk ben él,
nem tud juk, és nem akar juk hir telen meg -
vál toz tat ni vagy ele me it cse re be rél ni. Ne héz 
fo lya mat akár kis ré sze it is el eresz te ni. Ha
ilyen hely ze tek ben egy ta pin tat lan me di á tor 
meg pró bál egy egy sze rû ér dek ala pú tár gya -
lást ki kény sze rí te ni, akár éle sít he ti is a konf-
lik tust.20

Konf lik tu sok ban, ame lyek ben ér de kek
mel lett ér té kek, kö tõ dé sek, meg gyõ zõ dé sek 
össze üt kö zé se is fon tos sze re pet ját szik, ál ta -
lában az egyik vagy több fél, vagy csoport is
úgy ér zé kel he ti a hely ze tet, hogy azért sér ti
õt a fel kí nált al ter na tí va, mert ér té ke it, iden-
ti tá sát vagy azok meg õr zé sét ve szé lyez te ti.
Ezek ben a hely ze tek ben az alap konf lik -
tus-tí pu sok (ér de kek és sé rel mek) ke ve red -
nek, ezért nem le het ki zárólag az egyik alap -
ve tõ mód szer re (me di á ció vagy hely re ál lí tó) 
épí te ni a konf lik tus ke ze lést. Ilyen kor idõt
és kre a ti vi tást igé nyel a fo lya mat ter ve zõ tõl,
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hogy el jut tas sa a részt ve võ ket a szük sé ges
biza lom, nyi tott ság és em pá tia szint jé re,
amely ben lét re jö het a fel tá ró és együtt mû -
kö dõ konf lik tus ke ze lés.

Struk tu rá lis ele me ket is tar tal ma zó
konf lik tu sok

El té rõ cso por tot al kot nak azok a konf-
liktusok, ame lyek ben a kül sõ kö rül mé nyek/
ke re tek (pl. tár sa dal mi, gaz da sá gi, elosz tási,
ha tal mi vi szo nyok) alap ve tõ en be fo lyá sol -
ják a konf lik tus ki ala ku lá sát, fenn ma ra dá sát
és eset le ges ki éle zõ dé sét. Ebbe a cso port -
ba tar toz nak azok a konf lik tu sok, ame lyek
szeg re gá ció, ki re kesz tés, igaz ság ta lan vi szo -
nyok ta laján fej lõdnek, vagyis ahol a gaz da-
sá gi, tár sa dal mi és po li ti kai kör nye zet te-
remt vá lasz tó vo na la kat, ál lan dó sult fe szült-
ség for rá so kat és arány lag rend sze re sen
ki ala ku ló konf lik tu so kat. Az elõ zõ pél dák -

hoz ké pest az alap vetõ kü lönbség az, hogy a
sze mélyes vi szo nyok (tör té ne tek, sé rel mek,
iden ti tá sok) mel lett a tár sa dal mi lét struk tú -
rái is alap ve tõ konf lik tus for rás ként mû köd -
nek és meg ha tá roz zák a hely ze tet. Az ilyen
konf lik tu sok ese tén még fon to sabb a kér-
dés, hogy mennyi re ha tárolhatók le az ese -
mények a kon textustól, és van-e reál is esély
fenn tart ha tó ered mé nyek el éré sé re a feszült-
sé get ger jesz tõ kon tex tus meg vál toz ta tá sa
nél kül.

A ma gyar ban ne héz nyel vi leg is meg kü -
lönböztetni ezt a két nagy cso portot. Az an -
gol szak nyelv ben lé te zik a konf lik tus ke ze lé -
sen be lül a konf lik tus meg ol dás és konf lik -
tus át ala kí tás fo ga lom pár (conf lict re so lu ti on 
– conf lict tarns for ma ti on). Amed dig le ha tá -
rolható egy eset, az an gol ál talában a konf -
lik tus meg ol dás ki fe je zést hasz nál ja. Ami kor 
azon ban a konf lik tus ban meg ha tá ro zó a kör-
nye zet, és nyil ván va ló, hogy e kör nye zet át-
ala kí tá sá ra is szük ség van a konf lik tus idõt-

Pal lai Ka ta lin: Részvételi eljárások települési és közösségi viták… 85

3. ábra. Konf lik tus faj ták és ke ze lé si meg kö ze lí té sek



álló ol dá sá hoz, ak kor in kább a konf lik tus át -
ala kí tás (conf lict trans for ma ti on) kife jezést
használja. A ma gyar szak nyelv ebben az eset -
ben a transz for mat ív fo lya mat ki fe je zés sel él,
de ez a hasz ná lat össze mos sa a kör nye zet re
vo nat ko zó át ala kí tó fo lya ma tot a kapcsola-
tokat, vi szo nyo kat át ala kí tó/transz for mat ív
szem lé le tû konf lik tus meg ol dás sal.

Konf lik tus át ala kí tás/transz for má ció

A tisz ta és kon zisz tens fo ga lom hasz ná lat -
hoz fon tos len ne a ma gyar szak nyelvbe is
be ve zet ni a konf lik tus meg ol dás és konf lik -
tus át ala kí tás meg kü lön böz te té sét. A konf-
lik tus meg ol dás tar tal má ban és idõ ben le ha -
tá rol ha tó ese tek ke ze lé sét je len ti. Van nak

azonban es tek, ahol a konf liktust leg alább
rész ben a kör nye zet sza bá lyai és ha tá sai,
vagyis a gaz da sá gi, tár sa dal mi, po li ti kai kör-
nye zet ano má li ái vagy igaz ság ta lan sá gai idé-
zik elõ. Ilyen ese tekben az epi zód ren dezése
csak idõ sza kos nyu gal mat tud ered mé nyez -
ni. Tar tós ered mény ér de ké ben a konf lik -
tus ke ze lés nek a kör nye zet konf lik tust ger-
jesz tõ ha tá sa i val is fog lal koz nia kell. Ez a
konf lik tus át ala kí tás, ami nem eset fó ku szú,
ha nem az ese tet le he tõ ség nek te kin ti: olyan
ab lak nak, amin ke resz tül el le het in dí ta ni a
konf lik tust ge ne rá ló kör nye zet át ala kí tá sát.
A mód szer egyik elsõ meg fo gal ma zó ja sze-
rint: „az át ala kí tó szem lé let a konf lik tust a
fej lõ dés ka ta li zá to rá nak te kin ti”.21 A mód-
szer össze kapcsolja az eset és a kör nyezet
elem zé sét annak ér de ké ben, hogy fel fe dez -
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1. táblázat. A konf lik tus meg ol dás és konf lik tus át ala kí tás pers pek tí vá i nak rö vid
össze ha son lí tá sa (Le de rach, 2003, 33)

A konfliktusmegoldás
perspektívája A konfliktusátalakítás perspektívája

A kulcskérdés Hogyan lehet lezárni? Hogyan lehet a romboló folyamatot
lezárni és helyette kívánatosat építeni?

A fókusz Tartalomfókusz Kapcsolatfókusz

A cél Megoldást és megegyezést
találni a krízist okozó
problémára.

Konstruktív változás kezdeményezése,
amely magában foglalja, de nem
korlátozott a közvetlen probléma
megoldására.

A folyamat Arra a közvetlen kapcsolatra
épül, ahol törések jelentek
meg.

A kialakult problémát alkalomnak
tekinti a kapcsolatokat meghatározó
rendszerbe való beavatkozáshoz. 

Az idõkeret Rövid távú
problémamegoldás.

Középtõl hosszú távú, szándékosan a
krízisre válaszoló és nem a krízis által
vezetett.

A konfliktus
értelmezése

A konfliktus-dinamika
visszafordításának
szükségességét értelmezi.

A konfliktust dinamikus kapcsolati
rendszerként értelmezi.

21 John Paul LEDE RACH: The Litt le Book of Conf lict Trans-
for ma ti on, Good Books, Intercourse, PA, 2003. 15. p.



hes se a kap cso la ti min tá kat, és olyan meg ol -
dá so kat ta lál has son, ame lyek mind a ki ala -
kult epi zó dot, mind a ge ne rá ló kör nye ze tet
ke ze lik.

A ko ráb ban, a konf lik tus meg ol dá si fel-
fogások kö zött tár gyalt transz for mat ív mód-
szer, és a most be mutatott konfliktus-
átalakítás kö zös ab ban, hogy mind ket tõ a
kap cso la tok ban ke re si a konf lik tu sok okát.
A kü lönbség ab ban áll, hogy a ko rábbi fel-
fogás a sze mé lyes kap cso la tok ra fi gyel,
„a konf lik tus át ala kí tás pe dig a kap cso la tok -
nak két fé le di men zi ó já val dol go zik: a sze-
mé lyes kap cso la tok kal és a gaz da sá gi, tár-
sadalmi és kul tu rá lis kap cso la tok kal.”22

A kü lönb sé get a má so dik di men zió je len ti: a
ha tal mi vi szo nyok és struk tú rák in teg rá lá sa
a konf lik tus felfogá sába.

Konf lik tus át ala kí tás az ön kor mány zás ban

A fe lek sze mé lyes in ter ak ci ó it ke ze lõ, va-
la mint azo kat a meg ha tá ro zó tár sa dal mi,
gaz da sá gi és po li ti kai kap cso la tok és struk-
tú rák kon tex tu sá ba be le he lye zõ konf lik tus -
át ala kí tás egy olyan te vé keny ség, amely túl-
mu tat a konf lik tus ke ze lés – mint kü lön ál ló
szak ma – te rü le tén, és mé lyen be le metsz az
ön kor mány zás po li ti kai és köz po li ti kai as-
pek tu sa i ba.

Az ed dig tár gyalt konf lik tus át ala kí tó
szem lé let tel jes har mó ni á ban van az ön-
kormányzás te rü le tén al kal ma zott töb bi
rész vé te li fo lya mat tal. Gid dens óta a rész vé -
te li fo lya ma tok kal fog lal ko zó ön kor mány -
za ti szak em be rek is egy mást köl csö nö sen
ala kí tó vi szony ban kon cep ci o na li zál ják a
struk tú rá kat és a te le pü lé si tér ben fo lyó
cselekményeket. Az is elõ fordul több fent
em lí tett konf lik tus hely zet ben (szeg re gá ció,
ki re kesz tés, el vo ná sok), hogy a struk tú ra és
a sze rep lõk ha tá sá nak ere je ki egyen sú lyo -
zat lan: a struk tú rák ha tá sá hoz ké pest el-
enyé szõ a konf lik tus ban érin tett cso por tok

cse lek vé si és be fo lyá so lá si ké pes sé ge. Ilyen-
kor bár milyen tar tós meg oldás nem csak a
sze rep lõk el ha tá ro zá sán mú lik, ezért az
érin tet tek rész vé te lé vel fo lyó AVR-fo lya -
mat tal pár hu za mo san köz po li ti kai lé pé sek -
nek is tör ténnie kell. Így a transz formatív
fo lya mat hoz szük sé ges szak ér te lem túl mu -
tat az AVR-mód sze re ken és ma gá ban kell
fog lal nia a he lyi kor mány zás és köz po li ti -
kák te rü le tét is.

Nem meg lepõ, hogy nem csak az AVR
szak em be rek, ha nem a he lyi kor mány zás sal
fog lal ko zók is hasz nál ják a transz for mat ív
ki fe je zést. A je len tés is ha son ló: a transz for -
mat ív po li ti kák úgy kí ván ják az igaz ság ta lan 
hely ze te ket kor ri gál ni, hogy az õket gene-
ráló struk tú rá kat és ha tó erõ ket (akár ko ráb -
bi hi bás po li ti ká kat) ele me zik és változ-
tatják meg.23 Az ilyen transzformatív köz-
politikai fo lyamat és az AVR-módszerek
együt te se ered mé nyez he ti a konf lik tus át ala -
kí tó ered ményt.

A szak em be rek sze re pei
a kom plex fo lya ma tok ban

Kom plex ese tek ben gyak ran nem le het
vegy tisz tán szét vá lasz ta ni se a me di á ci ós és
jó vá té te li ele me ket, se az AVR- és köz po li ti -
kai ele meket, ezért az ilyen fo lyamatot tá -
mo ga tó szak em ber nek mind ezen fo lya ma -
tok meg ol dá sa it is mer nie kell. Az adott
konf lik tus ke ze lés mel lett ugyan is szük ség
le het olyan köz po li ti kai lé pé sek re is, ame-
lyek a kon tex tus fe szült sé get ger jesz tõ ele-
me it ala kít ják át. Olyan in ter disz cip li ná ris
fo lya mat ra van szük ség, amely nek egy szer -
re rész e a konf lik tus ke ze lés, a rész vé te li pár-
be széd és a köz po li ti kai-szak mai mun ka. Az
ilyen fo lya mat ve ze té sé re vál lal ko zó transz-
for mat ív szak em ber nek eze ket az ele me ket
kell egy mást erõ sí tõ szi ner gi á ban hoz nia.

Law ren ce Suss kind, a sok sze rep lõs vá ro si
konf lik tu sok egyik leg hí re sebb szak ér tõ -
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23 A transz for mat ív po li ti ka el len té te az af fir ma tív, amely
az igaz ság ta lan ered mény ki egyen sú lyo zá sát cé loz za.22 LEDE RACH: i. m., 21. p.



je az ilyen transz for mat ív szak em be re ket
„fa ci li tá ló ve ze tõk nek” (fa ci li ta ti ve le ad ers)
ne ve zi.24 Az õ feladatuk ki építeni azt a de-
mok ra ti kus pár be szé det és dön té si folya-
matot, amely ben a konf lik tust lét re ho zó kü-
lön bö zõ ér ték ren dek, ér de kek és ha tal mi
 viszonyok meg je len het nek. Ezek ben a
folya ma tok ban gyak ran olyan vé le mé nyek
és h elyi igaz sá gok is sze re pet játsz hat nak,
ame lyek in du la to kat ger jesz te nek. Ilyen
kö rül mé nyek kö zött kell olyan biz ton sá -
gos te ret ki ala kí ta ni, ahol a sar kos ál lás pon -
tok, ér zelmek, akár ha rag is kinyilvánít-
ható és konst ruk tív irány ba moz dít ha tó.
Kom plex ese tek ben a leg na gyobb ki hí vás
az, hogy mi köz ben a fon tos be fo lyá so ló
ele me ket be kell en ged ni a kon tex tus ból,
még is le kell tud ni ha tá rol ni a konf lik tust,
meg õriz ve a meg tár gya lás és fel ol dás esé-
lyét.25

A kom plex ese tek kel fog lal ko zó szak em -
be rek nagy rész e meg egye zik ab ban, hogy
ilyen hely ze tek ben a le ve ze tõ sem le ges sé ge,
amit me di á ci ós kur zu so kon büsz kén ta ní ta -
nak, alig ha reál is.26 Fo res ter hosszú ku ta tás
és sok mély interjú után arra ju tott, hogy a
szak em be rek ál ta lá ban ma guk sem sem le -
ges ség rõl be szél nek, ha nem ar ról, hogy
„pár tat la nul szol gál ják a fe le ket”. Nem va la -
mely vég ered mény vagy sze rep lõ irá nyá ban
érez nek el kö te le zett sé get, ha nem mé lyen
hisz nek az al ko tó pár be széd ben és a köl csö -
nö sen el fo ga dott meg egye zé sek ere jé ben, és
el kö te le zet ten dol goz nak azért, hogy ki-
egyen sú lyoz zák a ki in du ló in for má ci ós,
hoz zá ér tés be li és más fé le egyen lõt len sé ge -
ket.27

A szak mai ki hí vás

A te le pü lé si konf lik tu sok túl nyo mó
többsége nem il lik pon tosan sem az egy sze-

rû ese tekbe, amit, ha egy szer meg oldunk,
nem me rül fel újra, sem a ti pikus transz for-
mat ív ese tek be, ami kor nincs is ér tel me a
kör nye zet nél kül hoz zá nyúl ni. Leg több -
ször va la hol a ket tõ kö zött van: kü lön bö zõ -
en sûrû szö vetben kap csolódik össze az eset
és a kör nyezet. Még is, a szak ember leg gyak-
rabban egy konk rét eset re kap meg hívást:
olyan tör té nés miatt for dul nak hoz zá, ami
már át tör te a kö zös ség vagy a dön tés ho zók
ész le lé si vagy to le ran cia kü szö bét. Az érin-
tet tek több nyi re egy ese mény rõl be szél nek.
Ami kor pe dig a szak em ber el kezd is mer -
kedni az eset tel gyak ran sok féle és erõs kap -
csolati szál je lenik meg, ami az ügyet a kon-
tex tus hoz köti. Össze tet tebb ese tek ben
gyakran elõ fordul az is, hogy az elõ készítõ
be szél ge té sek so rán már az érin tet tek prob-
lé ma lá tá sa is át ala kul, las san ként szá muk ra
is fel tá rul nak a mé lyebb össze füg gé sek.

Eset, érin tet tek és kör nye zet együt te sen
ha tá roz za meg, hogy mi lyen ke ret ben le het a
konf lik tust ke zel ni. A szak em ber nek al kal -
maz kod nia kell a le he tõ sé gek hez: egy rész rõl
ahhoz, hogy hon nan in dulnak a fe lek, mik a
kor lá ta ik és le he tõ sé ge ik, más rész rõl ah hoz,
hogy egy ál ta lán mire le het ha tá suk. Van nak
olyan ese tek is, ami kor a konf liktust ger jesz-
tõ té nyezõk fon tos ele mei kí vül áll nak a he -
lyi kö zös ség ál tal be fo lyá sol ha tó fel té te le ken. 
Ilyen kor fel me rül a kér dés, sza bad -e egy ál ta -
lán ezen a szin ten be le avat koz ni a hely zet be.
Etika és et hosz mel lett azért van szük sége a
szak em ber nek a szé les szak mai ho ri zont ra,
hogy esé lye le gyen fe le lõs dön tést hoz ni ar-
ról, mi kor, mibe és ho gyan le het úgy be avat-
koz ni, hogy to váb bi ká ro kat vagy sé rel me ket 
ne okoz zon.

Összeg zés

A cikk elsõ fe lében az AVR-fo lyama-
tok alap lo gi ká ját és alap ese te it is mer tet tem.
A két alap vetõ fo lyamat – a me diáció és hely -
re ál lí tó pár be széd – tisz ta for má já ban egy-
szerû, le ha tá rol ha tó ese tek re al kal maz ha tók.
A leg egy sze rûbb for má kat azért is mer tet tem, 
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24 Law ren ce E. SUSS KIND–Jeffrey L. CRU IKS HANK, Bre a-
king Ro bert's Ru les, Ox ford, Ox ford Uni ver sity Press,
2006.

25 Lásd FORES TER: i. m.
26 FORES TER: i. m. 35. p.
27 FORES TER: i. m. 5. p.



hogy egy kon zisz tens ter mi no ló gi á ra te gyek
ja vas la tot. A ter mi no ló gia ele me it a 2. ábra
összeg zi. Az önkormány zati dön tés ho zók -
nak a ma gya rá za tok és a fo gal mi tisz tá zás ab-
ban tud se gí te ni, hogy azo no sí ta ni tud ják az
ese te ket és a meg fe le lõ szak em bert tud ják
konf lik tu sa ik ke ze lé sé re be hív ni.

A cikk má so dik fe lé ben kom plex telepü-
lési konf lik tu sok kal fog lal koz tam. Itt ar-
ra tet tem ja vas la tot, hogy ér de mes len ne a
konf lik tus meg ol dás és konf lik tus át ala kí -
tás kö vet ke ze tes meg kü lön böz te té sét be ve -
zetni a ma gyar szak nyelvbe is. A konf liktus-
meg ol dás egye di, le ha tá rol ha tó ese tek kel fog-
lal ko zik, míg konf lik tus át ala kí tás ról ak kor
be szé lünk, ami kor a konf lik tus elválaszt-
hatatlanul be ágya zó dik a kontextu sába, és a
kör nye zet ke ze lé se nél kül tar tós meg ol dá -
sa nem kép zelhetõ el. A kom plex ese teket ve -
ze tõ szak em ber re két fo gal mat is beve zettem: 
az egyik Suss king fa ci li tá ló ve ze tõ je volt, aki
képes egy olyan kom plex pár beszéd ter vezé-

sé re és le ve ze té sé re, amely ben a konf lik tust
for má ló ér de kek, ér té kek és struk tu rá lis té-
nye zõk konst ruk tív meg ol dást al ko tó ele-
mek ké vál hat nak. A má sik fo ga lom a transz-
formatív szak ember volt, aki mind az AVR,
mind a he lyi köz po li ti kák és kor mány zás te-
rü le tén is jár tas, így ké pes olyan át ala kí tó fo-
lya ma to kat is ter vez ni és ve zet ni, amely ben
egy szer re kell sze mé lyek vagy cso por tok 
kö zöt ti konf lik tust ke zel ni és a konf lik tus
elõ idé zé sé ben sze re pet ját szó he lyi környe-
zetet is ala kí ta ni. A fa ci li tá ló folyamatve-
zetõ és transz for mat ív szak em ber ugyan an -
nak a kom pe ten ci á nak két meg ne ve zé se:
egyik in kább a fo lyamatra, má sik a tar ta-
lom ra utal.

Azért tar tot tam az ese tek, mód sze rek és
szük sé ges szak ér tel mek rend sze re zé sét fon-
tos nak, mert az ese tek hez a meg fe le lõ mód-
szer és szak ér te lem ki vá lasz tá sa szük sé -
ges feltétele annak, hogy az AVR egyik alap -
el vét be tart suk, te hát ne okoz zunk kárt.
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Rész vé te li el já rá sok te le pü lé si és kö zös sé gi vi ták és konf lik tu sok ke ze lé sé re

A ta nul mány te le pü lé si és kö zös sé gi konf lik tu sok kal fog lal ko zik, és az ilyen konf lik tu sok ban
al kal maz ha tó Al ter na tív Vi ta ren de zé si (AVR) mód sze rek kel. A szer zõ há rom kü lön bö zõ szak mai 
te rü let – me di á ció, hely re ál lí tó igaz ság szol gál ta tás és ön kor mány zás – össze füg gé se it és át fe dé se it
rend sze re zi, egy kon zisz tens ter mi no ló gi á ra ad ja vas la tot és kö zöl a fo gal ma kat rend sze re zõ áb rá -
kat. Ak tu a li tást egy rész rõl az ad a té má nak, hogy az AVR-mód sze rek be ve ze té sét erõ sen szor gal-
maz za, bi zo nyos ese tek ben elõ ír ja az Euró pai Unió és el ter je dé sük el is in dult Ma gyar or szá gon és a
szé le sebb ré gi ó ban. Ugyan ak kor – mi vel az AVR-mód sze rek át vé te le sok fé le for rás ból tör té nik –
ter mi no ló gi ai (és gyak ran kon cep ci o ná lis) össze vissza ság, pár hu za mos ság ala kult ki, így ke ve sen
ér tik, hasz nál ják pon to san a fo gal ma kat. Szá muk ra a ta nul mány ban sze rep lõ fo gal mi tisz tá zás és az
AVR és he lyi ön kor mány zá si gya kor la tok, sza bá lyok össze kö té se le het hasz nos ta nul ság. A ta nul -
mány emel lett a té má hoz kap cso ló dó szak má kon be lül (AVR és köz igaz ga tás, köz po li ti ka) in dít -
hat el olyan pár be szé det, amely a tar tal ma kat, mód sze re ket és a hoz zá juk szük sé ges szak ér tel me ket 
pon to sít hat ja.



KRIS KÓ EDI NA

Az önkormányzati
katasztrófakommunikáció
webkettes eszközei1

Je len ta nul mány azt vizs gál ja meg, mi lyen 
kom mu ni ká ci ós ak ti vi tás ra van szük sé ge
a ka taszt ró fa vé de lem nek és he lyi ön kor -
mány za tok nak ah hoz, hogy a ka tasztrófák
el le ni fel lé pés ben si ke re sek le gye nek, mi ni -
ma li zál ni tud ják a be kö vet ke zõ ká ro kat, s a
la kos ság leg szé le sebb körû tá mo ga tá sát él-
vez zék. A dol go zat fõ kér dé se, ho gyan moz-
dít ha tó elõ a la kos ság ka taszt ró fa tu da tos sá -
ga, amely a szé les körû tár sadalmi rész vétel,
s az azon na li ha té kony kö zös (kö zös sé gi)
fel lé pés fel té te le a ka taszt ró fa vé de lem ben.
A ta nul mány nagy gon dot for dít a kö zös sé gi 
mé dia (új mé dia) hoz ta vál to zá sok ra, ame-
lyek min den szer ve zet szá má ra szük sé ges sé
te szik kom mu ni ká ci ós stra té gi á ik új ra gon -
do lá sát és kom mu ni ká ci ós esz köz tá ruk ak-
tu a li zá lá sát. Eh hez a dol go zat fel so ra koz tat
né hány kül föl di jó gya kor la tot és át te kin ti
az ENSZ Nem zet kö zi Ka taszt ró fa vé del mi
Stra té gi á ja Tit kár sá gá nak (UNISDR) mé dia -
po li ti ká ját, va la mint a kö zös sé gi mé dia stra -
té gia és a kö zös sé gi mé dia terv meg al ko tá sá -
nak nap ja ink ban for má ló dó alap el ve it.2

Elõ fel te vé sek

A dol gozat ab ból in dul ki, hogy
– a ka taszt ró fa vé de lem nem ze ti ügy,3

amely a leg szé le sebb ré te gek rész vé te lét 
kí ván ja meg a ka taszt ró fa vé de lem min-
den fá zi sá ban a fel ké szü lés tõl, meg elõ -
zés tõl kez dõ dõ en a kár eny hí té sen ke-
resz tül a hely re ál lí tá sig;

– a ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gek
mind egyi ke meg kí ván ja a ha té kony in-
for má ció cse rét, gyors tá jé koz ta tást,
vissza jelzések azon na li gyûj té sét, te hát
a ha tékony két- vagy több irányú, több -
csa tor nás kom mu ni ká ci ót;

– a ka taszt ró fa vé de lem lo ká lis fel ada tai
az ál lam pol gá rok he lyi kö zös sé ge i vel
való együtt mû kö dés ben lát ha tók el a
leg ha té ko nyab ban;

– a he lyi kö zös sé gek be vo ná sa ak kor va-
ló sul hat meg, ha a ka taszt ró fa vé de lem
a fel ké szü lé si sza kasz tól kez dõ dõ en
„bé ke idõ ben” is rend sze res tá jé koz ta -
tást nyújt az ál lam pol gá rok szá má ra,
hosszú tá von gon dot for dít a biz tonság-
tu da tos ne ve lés re, szem lé let for má lás ra;

– a ka taszt ró fa vé de lem he lyi szer ve i nek a
he lyi kö zös sé gek el éré sét a le he tõ leg-
köz vet le nebb mó don kell meg va ló sí ta -
ni, ami ma már meg kívánja az in terne-
tes al kal ma zá sok hasz ná la tát, az on li ne
szín te re ken való meg je le nést, kö zös sé -
gi mé dia je len lé tet.

Ka taszt ró fa kom mu ni ká ció

Ka taszt ró fa kom mu ni ká ció alatt je len ta-
nul mány a ka taszt ró fa vé del mi te vé keny ség -

1 Je len ta nul mány a TÁMOP-4.2.1/B-09/01/KMR-2010-
0005, Ha té kony ál lam, szak ér tõ köz igaz ga tás, re gi o ná lis
fej lesz té sek a ver seny ké pes tár sa da lo mért al pro jekt ke re -
tében készült 2011-ben. A 2012. január 1-jével életbe lé -
pett jog sza bá lyi vál to zá sok azon ban min den képp szük-
sé ges sé tett ék a kéz irat át dol go zá sát, ak tu a li zá lá sát az új
nor mák tük ré ben.

2 Illetve lásd még a té mában KRIS KÓ Edi na: PR stra té gi ák a
rend vé del mi szer vek nél, kü lö nös te kin tet tel a ka taszt ró fa -
vé de lem nél. Ta nul mány a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos
Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság Tu do má nyos Ta ná csa 
pá lyá za tá ra, 2011 = VÉDELEM On li ne.
www.ve de lem.hu

3 Amelyet meg erõsít a 2011. évi CXXVIII. törvény a ka -
taszt ró fa vé de lem rõl és a hoz zá kap cso ló dó egyes tör vé-
nyek mó do sí tá sá ról, az 1. § (1) pont ban ki egé szít ve az zal, 
hogy a vé del mi fel ada tok egy sé ges irá nyí tá sa ál lam i kö te -
le zett ség, össz hang ban to váb bá Ma gyar or szág Alap tör -
vé nye Alap ve té sé nek O) cik ké vel, amely ki mond ja,
hogy „Min den ki fe le lõs ön ma gá ért, ké pes sé gei és le he tõ -
sé gei sze rint kö te les az ál lam i és kö zös sé gi fel ada tok el lá -
tá sá hoz hoz zá já rul ni.”
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gel össze füg gés ben je lent ke zõ va la mennyi
kom mu ni ká ci ós fel ada tot, te vé keny sé get és
je len sé get kon ci pi ál ja, s nem ki zá ró lag és
nem el sõ sor ban a ka taszt ró fák so rán zaj ló
vagy min den kép pen ka taszt ró fa ese mény be-
kö vet ke zé sé hez kö tött kom mu ni ká ci ó kat.
Ide ért min den kom mu ni ká ci ós ak ti vi tást,
amely a ka taszt ró fa té ma tár sa dal mi dis kur -
zu sok ban való me ne dzse lé sét se gí ti elõ.

A ta nul mány ek ként el sõ sor ban arra kon-
cent rál, mi mó don te he tõ a hét köz na pok ré-
szé vé a ka taszt ró fa vé de lem té má ja, s vál hat
ez ál tal fel ké szül tebb prob lé ma meg ol dó vá az
ál lam pol gár, s mennyi ben van eb ben sze re -
pe a kö zös sé get emb le ma ti ku san is meg je le -
ní tõ pol gár mes ter nek, a he lyi ön kor mány -
zat nak.

A pol gár mes ter, az ál lam ka taszt ró fa vé -
del met köz pon ti lag, mi nisz te ri á lis úton irá-
nyí tó funk ci ó já tól füg get le nül mint a he lyi
kö zös sé gek (te le pü lé sek) ve ze tõ je je le nik
meg, aki már csak sze mélyes po litikai imá -
zsa gon do zá sá nak igé nye és kö zös ség ben be-
töl tött sze re pe foly tán is kulcs fi gu rá ja e
kom mu ni ká ci ó nak. Je len ta nul mány nem a
hi va ta lo san elõ írt, kö te le zõ kom mu ni ká ci ós 
fel ada tok ra és azok szer ve zé sé re – mint a la-
kos ság ri asz tá sá nak me ne te, esz kö zei, mód-
sze rei4 – he lyezi a súlyt, ha nem mind arra,
ami a pol gár mes ter szá má ra mint kom mu ni -
ká ci ós ki hí vás je lent ke zik a biz ton sá gos és
ka taszt ró fa tu da tos kö zös ség meg te rem té sé -
nek fo lya ma tá ban.

A ka taszt ró fa vé de lem hez kap cso ló dó
konk rét kom mu ni ká ci ós fel ada tok

A kom mu ni ká ció a ka taszt ró fa szi tu á ci ók
nul la dik fá zi sá ban is ki emel ke dõ je len tõ sé -
gû, hi szen a tör vény úgy ren delkezik: „Min -
den ál lam pol gár nak, illetve sze mély nek joga

van arra, hogy meg is mer je a kör nye ze té ben
lévõ ka taszt ró fa ve szélyt, el sa já tít sa az irány-
adó vé de ke zé si sza bá lyo kat, to váb bá joga és
kö te les sé ge, hogy köz re mû köd jön a ka taszt -
ró fa vé de lem ben.” (1. § [2] bek.) Ugyan ezen
jog sza bály5 2. §-a ki mondja, hogy a ka taszt -
ró fa vé de lem ben részt ve võk6 biz to sít ják
az ál lam pol gá rok tá jé koz ta tá sá hoz szük sé -
ges in for má ci ó kat az éle tet, tes ti ép sé get, az
anya gi ja va kat és a kör nye ze tet ve szé lyez te -
tõ ha tá sok ról. A jog sza bály 52. §-a ren del ke -
zik a pol gá ri vé del mi fel ada tok ról, ame lyek
kö zött az elsõ „a la kos ság fel ké szí té se a vé-
dekezés so rán irány adó ma ga tar tá si sza bá -
lyok ra” – a). A to váb bi pa rag ra fu sok pe dig a
pol gá ri vé del mi kö te le zett sé get (adat szol gál -
ta tás, meg je le nés, be je len tés, szol gá lat) rész-
leteiben tár gyalják (lásd még az 55. §, 59. §,
60. §, 62. §). A kormány fel adata az or szágos
ka taszt ró fa vé del mi in for má ci ós rend szer
lét re ho zá sa és üze mel te té se – 5. § d) –, va la -
mint a me gyei vé del mi bi zott sá gok mun ká -
já nak irá nyí tá sa, köz vet le nül vagy a mi nisz -
ter útján – 5. § j) pont.

Hogy a vé de ke zés mennyi ben kom mu ni -
ká ci ós fo lya ma to kon nyug vó kom plex el já -
rás, azt már a ko rábbi tör vény7 is le fek tet te,
mi kor azt mond ta: „Ka taszt ró fa vé de lem: a
kü lön bö zõ ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés -
ben azon ter ve zé si, szer ve zé si, össze han go -
lá si, vég re haj tá si, irá nyí tá si, lé te sí té si, mû-
köd te té si, tá jé koz ta tá si, ri asz tá si, adat köz lé si
és el len õr zé si te vé keny sé gek összes sé ge,
ame lyek a ka taszt ró fa ki ala ku lá sá nak meg-

4 Hi szen a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlés-
rõl mó do sí tá sá val 2012. ja nu ár 1-jé tõl a kormány „biz to-
sít ja a kü lön le ges jog rend ide jén a la kos ság ri asz tá sá nak
rendszerét” – 4. § (1) be kezdés i).

5 2011. évi CXXVIII. tör vény a ka taszt ró fa vé de lem rõl és a
hoz zá kap cso ló dó egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról.

6 Az ál lam pol gá rok, va la mint a pol gá ri vé del mi szer ve ze -
tek, a gaz dál ko dó szer ve ze tek, a Ma gyar Hon véd ség, a
rend vé del mi szer vek, a Nem ze ti Adó- és Vám hiva tal, az
ál lam i me te o ro ló gi ai szol gá lat, az ál lam i men tõ szol gá lat,
a víz ügyi igaz ga tá si szer vek, az egész ség ügyi ál lam igaz ga -
tá si szerv, az ön kén te sen részt vevõ tár sa dal mi szer ve ze -
tek, valamint az egyesületek és az erre a cél ra lét rehozott
köz tes tü le tek, to váb bá nem ter mé sze ti ka taszt ró fa ese-
tén annak oko zója és elõ idézõje, az ál lami szer vek és az
ön kor mány za tok.

7 1999. évi LXXIV. tör vény a ka taszt ró fák el le ni vé de ke -
zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl.
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elõ zé sét, köz vet len ve szé lyek el há rí tá sát, az
elõ idé zõ okok meg szün te té sét, ká ro sí tó ha-
tá suk csök ken té sét, a la kos ság éle té nek és
anya gi ja va i nak vé del mét, a ka taszt ró fa súj-
tot ta te rü le ten az alap ve tõ élet fel té te lek
bizto sítását, va lamint a men tés végrehaj -
tását, továb bá a hely re ál lí tás fel té te le i nek
megteremtését szol gálják.” – 3. § j). Az új
tör vény be 3. § 8. (Ér tel me zõ ren del ke zé sek)
cím mel ez lé nye gében vál to zat lan tar ta lom -
mal ke rült be.

Ál ta lá nos jel zé si és köz re mû kö dé si kö te -
le zett ség vo nat ko zik min den ki re, aki ka-
taszt ró fát vagy annak ve szé lyét ész le li. A
be je len tés sel a ka taszt ró fa vé de lem hi va ta -
los szer ve i hez, az ön kor mány za ti tûz ol tó -
ság hoz és a pol gár mes te ri hi va tal hoz kell
for dul ni (a ja nu ár tól ha tá lyos jog sza bály
20. §-a). A la kos sá gi, ál lam pol gá ri köz re mû -
kö dés mód já nak té te les fel so ro lá sa kor a tör-
vény ugyan csak az adat és in formációköz-
lést ne vesíti el sõként – 24. § (2) a).

A 2012. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyos alap tör -
vény XXXI. cik kében ki mondja, hogy a
„Ma gyar or szá gi la kó hellyel ren del ke zõ,
nagy ko rú ma gyar ál lam pol gá rok szá má ra
hon vé del mi és ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok 
el lá tá sa ér de ké ben – sar ka la tos tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint – pol gá ri vé del mi
kö te le zett ség ír ha tó elõ” (5), illetve, hogy a
„hon vé del mi és ka taszt ró fa vé del mi fel ada -
tok el lá tá sa ér de ké ben – sar ka la tos tör vény -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint – min den ki
gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tás tel je sí té sé re
kö te lez he tõ” (6).

Té mánk szem pont já ból ki emelt fi gyel -
met ér de mel nek a pol gár mes ter kataszt-
rófavédelemmel kap cso la tos fel ada tai.8 A
ko ráb bi sza bá lyo zás hoz ha son la to san a

polgár mester (fõ vá ros ban fõ pol gár mes ter)
irá nyít ja és szer ve zi a fel ké szü lés és a vé de -
ke zés fel ada ta it (15. §). Az õ fe le lõs sé ge,
hogy a szük sé ges ka taszt ró fa-el há rí tá si ter-
vek el készüljenek, s azok a he lyi sa já tos sá -
go kat messze me nõ en fi gye lem be ve gyék.
Ugyancsak az õ (mint irá nyító) fele lõssége
a vé de ke zés re való fel ké szü lés, amely nek
meg va ló su lá sa ér de ké ben hatá rozattal pol-
gá ri vé del mi ki kép zés re, gyakor laton való
rész vé tel re kö te lez het (pol gá ri vé del mi kö-
te lezettség alá tar to zó sze mélyt). Fe le l to-
váb bá a ka taszt ró fa ve szé lyek rõl és ka taszt -
ró fa ese mé nyek so rán be tar tan dó ma ga tar tá -
si sza bá lyok ról való tá jé koz ta tá sért – 15. §
(2) bek. f). Kö te les meg je löl ni a ka taszt ró -
fák el le ni vé de ke zés sel össze füg gõ fel ada ta i -
ban köz re mû kö dõ köz biz ton sá gi re fe renst9

– 15. § (2) bek. J).
A vé dekezés so rán õ a he lyi katasztrófa -

védelem irá nyítója (ki vétel a 46. §-ban ne -
vesített ese te ket), s e sze re pé ben a la kos ság
vé del mé nek, ki te le pí té sé nek, ki me ne kí té sé -
nek és be fo ga dá sá nak, majd vissza te le pí té sé -
nek szer ve zõ je és irá nyí tó ja. A la kos ság lét-
fenn tar tá sá hoz szük sé ges ja vak biz to sí tá sá -
ról is õ gon dos ko dik. A vég re haj tás so rán
együtt mû kö dik más te le pü lé sek pol gár mes -
te re i vel, a vé de ke zés be be vont más szer ve ze -
tekkel – 16. § g). Új donságelem, hogy fel ada-
ta it a he lyi vé del mi bi zott ság, illetve annak
el nö ke irány mu ta tá sai alap ján lát ja el. Je len -
tõs vál tozás, hogy több me gyét érin tõ ve -
szély hely zet so rán mi nisz te ri biz to s ki ne ve -
zé sé re ke rül het sor, illetve ve szély hely zet -
ben a te le pü lé sen a he lyi ka taszt ró fa vé del mi
te vé keny ség irá nyí tá sát – hely szín re ér ke zé -
sé tõl – a pol gár mes ter tõl a hi va tá sos ka taszt -
ró fa vé del mi szerv te rü le ti szer ve ve ze tõ je ál-
tal ki jelölt sze mély ve szi át – 46.§ (3). Ed dig
tart a hi va ta los és kö te le zõ te en dõk sora, de
ezzel még nincs vége.

8 Összhangban az 1990. évi LXV. tör vény a helyi ön kor-
mány za tok ról 7. § (2) be kez dé sé vel, amely ki mond ja,
hogy „Tör vény ben vagy tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján
kor mány ren de let ben elõ írt ese tek ben hon vé del mi, pol-
gá ri vé del mi, ka taszt ró fa-el há rí tá si ügyek ben a pol gár -
mes ter, a fõ pol gár mes ter, a me gyei köz gyû lés el nö ke
részt vesz az or szá gos ál lam igaz ga tá si fel ada tok he lyi irá-
nyí tá sá ban és vég re haj tá sá ban.”

9 A 15 ezer fõt meg ha la dó né pes ség szá mú te le pü lé se ken fõ-
ál lá sú re fe renst kell fog lal koz tat ni, aki e mi nõ sé gé ben a
pol gár mes ter szak mai tá mo ga tó ja vész hely zet ese tén.



Mit vá runk ka taszt ró fák be kö vet ke zé se kor 
a he lyi ön kor mány zat ve ze tõ i tõl?

Min de nek elõtt – bár tel je sen ir ra ci o ná li -
san – azon na li vá la szo kat, lát vá nyos in téz -
ke dé se ket, kész for ga tó köny vet a helyre-
állításra, a hosszú távú meg oldásra, és meg -
nyugtatást, hogy egy nap az élet vissza tér
a nor má lis ke rék vá gás ba. A köz vé le mény
egy szer re vár ope ra tív in téz ke dé se ket és az
em ber i ol dal fi gye lem be vé te lét, szak ma i sá -
got és szo li da ri tást.10

A ka taszt ró fák ra való fel ké szü lés – mint
az elõbb ol vas hat tuk – szin tén a vá ros ve ze -
tés fe le lõs sé ge. Raj tuk kér jük szá mon, hogy
volt-e kép zés, ok ta tás, vol tak-e a la kos ság vé-
del mi ké pes sé gét nö ve lõ ka taszt ró fa vé del mi
gya kor la tok, elõ adá sok, szi mu lá ci ók, is me -
ret ter jesz tõ prog ra mok. Fon tos, hi szen ezek
hi á nyá ban nem vár ha tó, hogy ci vi lek fel ké -
szül ten és hig gad tan te gye nek lé pé se ket ka-
taszt ró fa szi tu á ci ó ban a ká rok azon na li eny-
hí té se és a to váb bi ká rok el ke rü lé se cél já ból.

Leg alább ek ko ra fi gyel met kell azon ban
szen tel ni a hosszú távú hely re ál lí tás meg ter -
ve zé sé nek, hi szen a ka taszt ró fá ból si ke re sen 
ki lá ba ló kö zös ség össze tar tá sa és a vá ros ve -
ze tés tá mo ga tott sá ga erõ sebb lesz, mint va la -
ha. Sze ren csé re, ma már kü lön fé le uni ós és
ha zai pro jek tek ke re té ben is egy re szofisz-
tikáltabb esz kö zök áll nak ren del ke zés re,
sor ra ké szül nek a he lyi koc ká za ti és ve szély-
tér ké pek. Ezek bir to ká ban könnyebb a
lehet séges kár ese mé nyek eset le ges bekö-
vet ke zé se ese té re a tel jes körû hely re ál lí tást 
is tar tal ma zó for ga tó köny ve ket gyár ta ni.
Egy fel ké szült kö zös ség pon to san tud ni
fogja, mit kell ten ni a ka tasztrófát meg elõ-
zõen, az akut krí zisszakaszban, majd a kár -
eny hí tés és hely re ál lí tás so rán.

A vál ság min den sza ka szá ban fel ér té ke -
lõd nek a kom mu ni ká ci ós kap cso la tok, s kü-
lönösen igaz ez, ha: 

– a csa pa tok és for rá sok azon na li moz gó -
sí tá sá ra,

– az ese mé nyek le he tõ leg pon to sabb és
rész le te sebb be mu ta tá sá ra,

– az in téz ke dé sek test re sza bá sá ra,
– a men tés azon na li meg kez dé sé re,
– az azon na li se gít ség nyúj tás ra, se gé lyek

el jut ta tá sá ra és el osz tá sá ra,
– át me ne ti, majd vég le ges hely re ál lí tás ra

van szükség.
A hely reállítás hosszú tá von nem a tör me-

lék, ro mok el ta ka rí tá sát vagy az épü le tek
fel hú zá sát je len ti, ha nem egy mû kö dõ ké pes
tár sa da lom, mû kö dõ ké pes kö zös ség új bó li
meg te rem té sét. S ez meg int csak túl mu tat a
hi va ta li mû kö dé sen és szû ken vett ka taszt -
ró fa kom mu ni ká ci ón.

Legalább ilyen fon tos, hogy a ve zetõk a
hir te len nagy kárt oko zó ese mé nyek el le ni
fel lé pést hoz zák egyen súly ba a köz szol gál -
ta tá sok nyúj tá sá nak (nor má lis te le pü lé si és
kö zös sé gi mû kö dés) ál ta lá nos és fo lya ma tos
elvárásaival. Hi szen az élet nem áll meg, s a
foly to nos ság is a biz ton ság ér ze tet és a jö võ -
be ve tett bi zal mat erõ sí ti.

Ugyan ak kor ame ri kai pél dák, ve ze tõk és
szak ér tõk rá mu tat nak, hogy a he lyi ön kor -
mány zat kép vi se lõ i nek nagy hang súlyt kell
fek tet nie az üz le ti szfé ra kép vi se lõ i vel ki épí -
tett nyílt kom mu ni ká ci ós kap cso la tok ra, s
szá muk ra se gí te ni kell az üz let foly to nos sá gi
ter vek ki dol go zá sát, az ab ban fog lal tak ér vé -
nye sí té sét egy eset le ges ka taszt ró fa be kö vet -
ke zé se kor. Kü lö nö sen a kis vál lal ko zá sok
szá má ra fon tos, hogy tud ják, ho gyan tud ják
ka taszt ró fák után a le he tõ leg gyor sab ban
hely re ál lí ta ni a ká ro kat és vissza tér ni a nor-
má lis üz le ti mû kö dés hez.11 A he lyi ön kor-
mányzat fel adata az is, hogy egy ka tasztrófa-
szi tu á ció után (a te le pü lés be vé te le it adó)
vál lal ko zá so kat ma ra dás ra bír ja. A leg több
kutatás ma azt tá masztja alá, hogy a gaz dasá-
gi fel len dü lés elõ moz dí tá sá ban a he lyi ve ze -
tõ ké, s a vál lal ko zá sok kal ki épí tett jó kap-
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cso la ta i ké a kulcs sze rep. En nek hi á nyá ban a
vál lal ko zá sok meg szûn nek vagy el ván do rol -
nak, újabb ne héz sé ge ket okoz va a he lyi kö-
zös sé gek nek.

A kom mu ni ká ció azon ban nem helyette-
síti ope ra tív in téz ke dé sek meg té te lét. Min de-
nekelõtt kell egy vi lágos jö võkép, egy ki -
dolgozott terv, szé les és vál tozatos, elõ re
kidol gozott fi nan szí ro zá si pa let ta a hely re ál -
lí tás ban, tá mo ga tó és el kö te le zett üz le ti szfé-
ra, va la mint ha té kony part ner sé gek az ál lam i
és he lyi szin tû igaz ga tá si szer vek kö zött.

Az el vá rá sok kö zött kell em lí te nünk még
az in for má ci ók áram lá sá nak ál lan dó sá gát is,
amely az akut krí zisszakasz után sem ad ható
fel. A hely re ál lí tá si sza kasz ban egy meg fá -
radt és el gyö tört kö zös ség szá má ra ugyan is a
hí rek fo lya ma tos sá ga azt jel zi, van fény az
alag út vé gén. Te hát az ál lan dó kap cso lat, a
rend sze res in ter ak ci ók se gí te nek le küz de ni
a csüg ge dést, meg óv nak az el szi ge te lõ dés tõl. 
Mi le hetne jobb te rep, mint azok az on line
közösségek, ahol az em berek amúgy is ki ön-
tik a szí vü ket, meg oszt ják egy más sal az ese-
mé nyek rõl ké szí tett fo tó i kat, kis film je i ket,
be szá mol nak a biz to sí tó tár sa sá gok kal foly-
ta tott egyez te té sek rõl stb.

Emel lett min den ka taszt ró fa ese mény nek
fon tos pszi cho ló gi ai vo nat ko zá sai van nak,
mind az egyes em berek, mind a kö zösség
szint jén. A he lyi ön kor mány zat ve ze tõ i nek
tisztában kell len nie azok kal, hogy fel tud -
ják ven ni a ver senyt a kö zös ség szét hul lá sa
és az el vándorlás irá nyába ható erõk ellen.
Máskor annak ta núi le hetünk, hogy a kis kö-
zös sé gek a sa ját drá má juk, ká ra ik elé he lye -
zik a vá ros ér de ke it, s a te le pü lés prob lé má i -
nak meg ol dá sá ra ak kor is ké szek, ha nincs
fedél a fe jük fe lett vagy nem tud ják, mit hoz
a hol nap. Ilyen volt az észak-dakotai North -
wo od, amely nek la kói min den nél elõbb re
va ló nak tar tot ták, hogy új fa te le pí té si prog-
ram in dul jon a tor ná dó pusz tí tá sa után, hi-
szen a vá roska min dig is hí res volt fák -
kal sze gé lye zett ut cá i ról.12 Egy jó városve -

zetõ érti ezt, és te kintetbe ve szi, az elõ zetes
ter vek ben a kö zös sé gi lét nem csak szám sze -
rû sít he tõ vagy költ ség ve té si for rá sok ból fi-
nan szí roz ha tó és kö te le zõ en el lá tan dó fel-
ada ta i ra gon dol.

A kom mu ni ká ció új szín te rei

Ha akar juk, ha nem, be kell lát nunk, a
web mára a kap csolattartás elsõ szá mú esz -
közévé lé pett elõ. Fi atal, öreg, fér fi és nõ
 civil és hi va tá sos in ter ne tes kö zös sé gi ol da la -
kon töl ti el sza bad ide jé nek egy je len tõs ré-
szét.13 Míg ha gyo má nyos, off li ne kap cso la -
ta ink néha éve kig inak tív ként po ro sod nak,
vir tu á lis kap cso la ta ink má so dik virágko-
rukat élik a va lós ide jû ség do mi nan ci á já ban.
A hí rek, ha le het, még ha marabb el avulnak,
már az egy órá val ez elõtt is tör ténelem.
Nem cso da, ha en nek ha tá sá ra megvál-
toznak a szer ve ze ti kom mu ni ká ci ós kul tú -
rák és el vá rá sok is. He lyet kö ve tel nek im-
már a szak mai blo gok, in ter ne ten (üze nõ fa -
la kon, pro fil ol da la kon, kép- és  file-, illetve
egyéb tar ta lom meg osz tó ol da la kon) köz zé -
tett elem zé sek, be szá mo lók, tu dó sí tá sok,
hir det mé nyek, au dio- és vi deo kom men tá -
rok is. A web ket tes al kal ma zá sok14 tér hó dí -
tá sá val pe dig a rész vé tel, pri vát és nyil vá nos
fo gal mát is újra kel lett gon dol nunk. Ki csit
megkésve, ez a fel adat vár a ha zai ön kor -
mány za tok ra és ka taszt ró fa vé del mi szer-
vek re is. Új kom mu ni ká ci ós gya kor la tok -
kal kell is mer ked nünk, me lye ket a meg osz -
tás, láj ko lás, tag ge lés és kö ve tés hí vó sza vak
fém je lez nek.

Az új mé dia rész ben er rõl szól: le hetõsé-
get nyújt a tar talmakhoz való on-de mand
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13 A 18–64 év kö zötti ma gyar internetezõk több mint fele
na pon ta be lép leg alább egy kö zös sé gi ol dal ra – iWiW,
Fa ce bo ok, Mys pa ce, Twit ter etc. – a ha zai fel mé ré sek
sze rint (www.tech net.hu).

14 Olyan má so dik ge ne rá ci ós in ter ne tes al kal ma zá sok (szo-
ciá lis szoft ve rek), ame lyek a kö zös ség épí tést, kö zös tar-
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hoz zá fé rés re bár hol, bár mi kor, bár mi lyen
di gi tá lis esz kö zön és biz to sít ja a kre a tív rész-
vé tel, az in ter ak ti vi tás, azon na li fel hasz ná lói 
vissza jel zés le he tõ sé gét, kö zös sé gek for má -
ló dá sát a mé dia tar tal mak kö rül. Ma nap ság a
leg nép sze rûbb tech no ló gi ák a blo gok, fóru-
mok, kö zös sé gi há ló za tok, wi kik és pod cas tok,
ame lyek mind a kom mu ni ká ció, mind az
ok ta tás, tu dás me nedzs ment, mul ti mé dia és
szó ra ko zás te rü le tén egy re nép sze rûb bek.15

Rá adá sul na gyobb he lyet kö ve tel nek ma-
guk nak a mo bil esz kö zök, a 3G-s te le fó nia,
az MMS, WAP, GPS, SCORM és RFID
technológiák is. Fel kell ten nünk a kér dést,
ké szen áll nak-e az ön kor mány za tok az új
esz kö zök hasz ná la tá ra?16

Web ket te sek
a kö zös sé gi ol da la kon in nen és túl

Ez a fe je zet né hány konk rét má so dik ge-
ne rá ci ós we bal kal ma zást so ra koz tat fel, az-
zal a cél lal, hogy rá mutasson, más or szágok-
ban már mû kö dõ jó gya kor la tok ra.

Az üze nõ fa lak tu laj don kép pen elekt ro ni -
kus hir de tõ fa lak, me lye ken leg több ször szö-
ve ge ket, ké pe ket pub li ká lunk. Al kal ma sak
azon ban il luszt ra tí vabb tar tal mi meg for má -
lás ra is, hi szen lin ke ket, egyéb mé dia ele me -
ket ágyaz ha tunk köz le mé nye ink be. Né mely
al kal ma zás vir tu á lis „Post-It”-ek kel ope rál,
ame lyek csa tol má nya au dio- és vi deo fájl is le-
het, de akár ppt, xls vagy pdf do kumentum
(lásd http://www.wall wis her.com). El sõ sor -
ban el tûnt hoz zá tar to zók ke re sé sé ben le het
gyors és ol csó esz köz, hi szen fény képpel te -
hetõk köz zé a leg fõbb ada tok a ke resett sze -
mély rõl, utol só is mert tar tóz ko dá si he lyé rõl. 
Vagy épp for dít va, gaz dát lan tár gyak, nem
azo no sí tott sze mé lyek fo tói „kö röz tet he tõk” 
ál ta la.

A „sto ry tel ling” vagy tör té net me sé lõ al-
kal ma zá sok tu laj don kép pen mul ti mé di ás ve -
tí tõk, a ha gyo má nyos kép meg osz tó al kal -
ma zá sok hoz ké pest szé le sebb kom men- te-
lé si le he tõ sé get biz to sí ta nak (írott szö veg,
hang- és vi deo kom men tá rok kal), ma már
kvá zi film él ményt nyújt va a lá to ga tók nak.
Leg ké zen fek võbb fel hasz ná lá si mód juk ka-
taszt ró fa ese mé nyek re konst ru á lá sa, több-
oldalú do ku men tá lá sa. Jól al kal maz ha tók az
okok be mu ta tá sá ra vagy a hely re ál lí tá si
mun ká la tok elõ re ha la dá sá nak do ku men tá -
lá sá ban, si ker tör té net fel épí té sé ben, hogy a
kö zös ség össze tar tó ere jét nö vel jék (lásd
http://www.vo i ceth re ad.com).

El sõ sor ban ese mé nyek hez, ren dez vé -
nyek hez, kro no lo gi kus rend ben feltün-
tethetõ és má sok kal meg osz tan dó té mák
illuszt rálására és do ku men tá lá sá ra jöt tek
lét re az idõ sza la gok (ti me li ne). Szem lé le tes
for má ban te he tõk köz zé raj tuk beszá-
molók ka taszt ró fa ese mé nyek rõl (akár idõ-
pon tok hoz csa tolt vi deo il luszt rá ci ók kal),
meg je le nít he tõk az ese mé nyek idõ be li le-
folyásának di na mi kái, ar cot kap hat a hír-
por tá lo kon eset leg csak szö veg gel és egy-
 egy kép pel il luszt rált tör té nés, a tra gé dia
a maga va ló já ban, az ese mé nyek hord ere -
je a mul ti mé dia esz kö ze i nek felhasználá-
sával.17

A kö zös ség tag jai ál tal fel töl tött újabb
és újabb sze mé lyes be szá mo lók elsõ kéz bõl
való, köz vet len in for má ci ót je len te nek,
amely nek a tör té né sek re konst ru á lá sá ban,
vagy vár ha tó ese mé nyek elõ re jel zé sé ben,
mo del le zé sé ben ve het jük hasz nát. Se gít he -
tik te hát a do ku men tá lást, az elõrejelzé-
seket, s a kö zös ség épí tést, a pár be széd ala-
pú együtt mû kö dést. (Nép sze rû al kal ma -
zás e kör ben a Di pity, a Ti ki-toki, a Time
 Glider.)

96 Magyar Közigazgatás – Szakmai fórum

15 And re as M. KAP LAN–Mi cha el HAEN LE IN: Users of the
world, uni te! The chal len ges and op por tu ni ti es of So ci al Me-
dia, Bu siness Ho rizons 1(2010), 59–68. p.

16 Bõ veb ben: KRIS KÓ: i. m. 17 Uo.



Kö zös sé gi mé dia a ka taszt ró fa vé de lem ben
– Föld ren gés Ha i tin

Az azon na li moz gó sí tás és össze fo gás
szem lé le tes pél dá ja volt Ha i ti. A tra gi kus
hir te len ség gel be kö vet ke zõ föld ren gés hí ré -
re a vi lág leg kü lön bö zõbb pont ja in lép tek
ak ci ó ba a PR-stá bok, szin te egy idõ ben. A
kom mu ni ká ci ós szak em be rek leg fõbb cél ja
az volt, hogy a be gyûjtött hely színi in formá-
ci ó kat mi ha ma rabb a se gí te ni tudó nyil vá -
nos ság(ok) elé tár ják. Így tud ná tok se gí te ni –
hangzott a leg fõbb üze net, amely nek be -
fogadására és to váb bi meg osz tá sá ra szá mos
szer ve zet nyi tott volt. Ter mé sze te sen a kö-
zös sé gi ol da la kon ke resz tül ára mol tak a
„perc rõl perc re” tí pu sú in for má ci ók. A Ha i -
tin 1985 óta ak tí van mû kö dõ or vo si szer ve -
zet, a PIH (Part ners in He alth) is a so cial mé -

di á nak kö szön het te, hogy azon nal ér te sült a
tra gé di á ról, s ha la dék ta la nul (köz vet len he-
lyi in for má ci ók ra ala poz va) meg kezd het te a
men tést.

„Az iro dában vol tunk, ami kor a föld ren-
gés tör tént, azon nal fris sí te ni tud tuk a hon-
la pun kat és azon nal meg kezd het tük az on-
line for rá sok moz gó sí tá sát”, nyi lat koz ták az
érin tet tek. A web ket tõ esz kö zei al kal ma sak
rá, hogy a leg fris sebb in for má ci ó kat „ví rus -
ként” ad ják to vább, s ké se de lem nél kül köz-
ve tít sék a nyil vá nos ság szá má ra az ese mé -
nye ket. Arra ösz tön zik az em be re ket, hogy
meg néz zék, mit csi nál nak má sok, és meg-
tud ják, õk ma guk ho gyan tud ná nak segí-
teni.18
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Ha son ló ered mé nye ket ért el a kö zös sé gi
mé dia az ado mány gyûj tés ben, amely hez ele-
gendõ volt né hány mél tató szó az on line
cso por tok ról Me ryl Stre ep tõl (a Gol den
Glo be gá lán). Szö vet sé gi szin ten pe dig a kül-
ügy mi nisz té ri um Twit te ren ke resz tül köz-
zé tett in for má ci ói ad tak lö kést a tá mo ga tó
cso por tok nak. Be bi zo nyo so dott, hogy a kö-
zös sé gi mé dia ak kor is hasz nál ha tó, ami kor
nincs idõ hossza san ter vez get ni és mér le gel -
ni az üze ne te ket, ha nem azon nal cse le ked ni
kell. A kö zön ség azon na li üze ne tek re adott
vá la sza pe dig a nagy lel kû ség és se gí tõ szán-
dék volt. (A tá mogatás össze gét az elsõ na -
pon egy millió, az elsõ hé ten pe dig 30 mil lió
dol lár ral tud ták nö vel ni.)

A pod cas tok tér hó dí tá sa

Nemrégiben a Lon don PR News szá molt
be róla, hogy a New York-i rá dióadást (The
Di sas ter Re co ve ry Hour) im már pod cas ton
ke resz tül is el ér he tik az ér dek lõ dõk.19

A hall ga tói vissza jel zé sek sze rint igény mu-
tat ko zik rá, hogy a kö zön ség le tölt hes se a
mû sort sa ját iPod já ra és sze mé lyi szá mí tó -
gé pé re, s így ké nyel me seb ben hall gat has sa
azt, kü lö nö sen az el té rõ idõ zó nák ban lévõ
hall ga tók. (A mû sor on li ne is hall gat ha tó a
http://drhra dio.net ol da lon ke resz tül.)

Olyan mind annyi unk éle tét érin tõ ka-
taszt ró fák for ga tó köny ve it, jegyzõköny veit,
ta nul sá ga it dol goz zák fel, ame lyek irány-
mutatást ad hat nak a jö võ re néz ve. A mû sor
si ke res sé gé hez hoz zá já rul, hogy a kormány
kép vi se lõi, biz to sí tó tár sa sá gok szak em be rei, 
ve szély hely ze ti ter ve zõk, ku ta tók, pedagó-
gusok és bel biz ton sá gi szak ér tõk is részt
vesznek ben ne, akik nek elsõ kéz bõl való
in formációik van nak a ve szély hely ze tek rõl. 

A mû sor a meg elõ zés, el há rí tás és új já épí -
tés kér dé se i re fó ku szál va lós, meg tör tént
ese mények alap ján. Be te kin tést nyújt a koc-
ká zat ér té ke lés fo lya ma tá ba, az idõ sza kos fe-
lül vizs gá la tok me tó du sa i ba, üz let foly to nos -
sá gi ter vek ki dol go zá sá nak lo gi kai lé pé se i be.
A mû sor nem el vont el mé le ti meg kö ze lí tést
al kal maz, ha nem va lós, hét köz na pi, gya kor -
la ti prob lé má kat dol go z fel, mint pél dá ul az
ál la tok vé del me és men té sé nek pri o ri tá sai a
ka taszt ró fa hely ze tek so rán. A cél min den -
kép pen az is me ret ter jesz tés a tu da tos ság fej-
lesz té se, a nyil vá nos ság fel ké szí té se arra,
hogy mit kell ten ni ka taszt ró fa hely zet so rán,
illetve a ve szély hely ze tek meg elõ zé sé re, s ki
mi lyen mó don ve het részt leg ha té ko nyab -
ban az új já épí tés (hely re ál lí tás) fo lya ma tá ban. 
A mû sor nyi tott a hall ga tók ész re vé te le i re,
vár ja a te le fo ná lók kér dé se it és kom men tár ja -
it, és szí ve sen ve szi a we bes meg ke re sé se ket
is. Bár ki sza ba don csat la koz hat a mû sor ra-
jon gó i hoz, kö ve tõ i hez a Fa ce bo o kon vagy
Twit te ren ke resz tül is (Lon don PR News).

Blo got a hét köz na pok em be ré nek

A ha gyományosabb – s még web1.0 ge ne-
rá ci ó hoz kö tõ dõ fel hasz ná lók, ha mást nem,
leg alább blo got ve zes se nek. A web nap ló kü-
lö nö sebb szer kesz tõi és mul ti mé di ás fel ké -
szült sé gek nél kül is biz to s be fu tó. Leg fõbb
cél ja nem több, mint in for má ci ó kat ára mol -
tat ni a ka taszt ró fa vé del mi szak te rü let min-
den vo nat ko zá sá ban, mind a gya kor la tot,
mind az el mé le ti fel ké szü lést il le tõ en. A kül-
földi pél dák azt mu tatják, néha olyan hét -
köz na pi ap ró sá gok meg osz tá sa is igen hasz-
nos le het (se gít he ti a meg elõ zést), mint hogy
mire kell(ene) ügyelnünk, ami kor nya ralni
in du lunk, fel szál lunk egy uta sok kal teli jár-
mû re vagy hall gat juk egy légi kí sé rõ re pü lés -
biz ton sá gi be mu ta tó ját.

Ilyen blog a www.di sas terp re pa red ness
blog.com ol dal. Idõ rõl idõ re könyv be mu ta -
tó val, könyv szem lé vel je lent ke zik a szer zõ,
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olyan ki ad vá nyo kat mu tat be, mint a The
Hand bo ok to Prac ti cal Di sas ter Pre pa red ness
for the Fa mily, amely a csa lá do kat lát ja el
hasz nos gya kor la ti ta ná csok kal, túl élé si tip-
pek kel. A hí rek, ak tu a li tá sok és ar chí vum ro-
va tok meg tör tént ka taszt ró fa ese mé nyek hez
kap cso ló dó an je lent kez nek fon tos is me re tek -
kel: te rí té ken a Cos ta Con cor dia tra gé di á ja,
az In do né zi ai föld ren gés, a pénz ügyi krí zi sek
túl élé se – igen szé les me rí tés. Az ol da lon hír-
le vél szol gál ta tás is mû kö dik, illetve van nak
pod cas ton el ér he tõ anya gok (mit te gyünk
földrengések elõtt, alatt és után té mában).

A blog esz kö zé vel az üz let foly to nos ság
ter ve zé sé ben üz le tet látó magánvállalko-
zások is szí vesen él nek, akik szak mai (és
rész ben rek lám) web nap ló ju kon ke resz tül 
re giszt rált és nem re giszt rált fel hasz ná lók -
kal osz ta nak meg (leg több ször differen ciált 
rész le tes ség gel) hasz nos tip pe ket a ka taszt -
ró fa vé de lem té má ban (en nek pél dá ja a
http://blog.agi lity re co ve ry.com/).

Hasz nos ka taszt ró fa vé del mi esz köz-e
a kö zös sé gi mé dia?

Ha az elõb bi e ket te kin tet be vesszük, a vá-
lasz nem kér dés, de azért néz zük meg, más
szerzõk mi lyen ér vek men tén lát ják a kö -
zös sé gi mé dia hasz ná la tá nak lét jo go sult sá gát 
a ka taszt ró fa vé de lem ben. Mike Le ve ren cy
a kö zös sé gi mé dia köz vet len sé gét, s az így
nyer he tõ idõt em lí ti el sõ ként, ami bár mi -
lyen vész hely zet ben a túl élés, el ke rü lés zá lo -
ga le het. Ab ból in dul ki, hogy a kö zössé-
gi mé dia az azon na li ri asz tá sok plat form ja,
elõ nye a va lós idõ ben tör té nõ in for má ció
meg osz tá sa bár mi lyen szá mí tó gép rõl vagy
smart phone-ról.20 Ezért ki váló esz köz a ka -
taszt ró fa be kö vet ke zé se elõt ti ri asz tá sok ki-
adá sá ra, fi gye lem fel hí vás ra.

A kö zös sé gi mé dia idõ nye re sé gét a fel-
hasz ná lók ak tív oda for du lá sa (in for má ció -
ke re sõ at ti tûd je) meg hat vá nyoz za, hi szen,
míg a hi va ta los hír ol da lak lá to ga tá sa napi
4-5 al ka lom mal tör té nik, a Fa ce bo ok em-
bere ma gán kap cso la ta it en nél na gyobb gya-
korisággal ellen õrzi. Ez meg int olyan elõny, 
ami re a ka taszt ró fa vé del mi kom mu ni ká ció
is ala poz hat.

Ha pe dig nincs mód elõ ze tes fi gyel mez te -
tés re, a kö zös sé gi mé dia a kap cso lat fel vé tel -
ben se gíthet: el tûnt sze mélyek meg- és hoz -
zá tar to zók egy más ra ta lá lá sá ban tud köz ve -
tí tõ len ni. Új-Zé lan don és Ja pán ban már jó
ered ménnyel al kal maz ták a Go og le ál tal fej-
lesz tett sze mély ke re sõ esz közt. Annak se-
gít ségével a fel hasz ná lók fel tölt het ték tar-
tózkodási he lyü ket, hogy sze ret te ik rá-
juk ta láljanak, má sok el tûnt hoz zá tar to zó i -
kat ke res ték ily mó don. A kö zös sé gi mé dia
in for má ci ói a men tõ szol gá la to kat is se gít he -
tik: meg mu tat ja, hova össz pon to sít sák erõ i -
ket, ho gyan op ti ma li zál ha tók a men té si mû-
ve le tek, ho gyan te he tõ gör dü lé ke nyeb bé a
szer ve zés. Gyor sabb le het az el érés, ha té ko -
nyabb a men tés.

Hosszú tá von pe dig a hely re ál lí tás, kár-
eny hí tés fo lya ma tá ban le het sze re pe a kö-
zös sé gi há ló za tok nak, ami kor adomá nyo -
kat kell gyûj te ni, rá szo ru lók nak se gí te ni,
se gély cso ma go kat osz ta ni stb. Ál lan dó fe-
lü le tet biz to sít hat bár mely kö zös sé gi por-
tál a hasz nos in for má ci ók meg osz tá sá hoz,
köz ér de kû te le fon szá mok, el ér he tõ sé gek,
biz ton sá gos he lyek, át me ne ti szál lá sok pub-
likálására.21

A kö zös sé gi mé dia stra té gia

Elõször is kell egy ví zió ar ról, ho gyan
kép zel jük el off li ne és on li ne (we bes) és kü-
lö nö sen web ket tes je len lé tün ket. Ez utób bi
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azért lesz me rõben más mi nõségû, mert itt
lesz az érint ke zés a leg köz vet le nebb, itt bo-
rul fel a leg több kon venció, ala kul át a hi va-
ta los stí lus, s itt vá lik kont rol lál ha tat lan ná
meg annyi tar ta lom. A köz lé sek és köz le mé -
nyek el ve szí tik vég ter mék jel le gü ket, az út-
já ra bo csá tott üze net szám ta lan vál to zá son
es het át, visszá já ra is for dul hat, egy szó val ki-
ke rül a kom mu ni ká tor el len õr zé si kö ré bõl.
A meg osz tott tar ta lom min den kié, s egy út -
tal sen kié, de nyil vá nos sá ga örök re (és ha tá -
rok nél kül) szól.

A kö zös sé gi mé dia plat for mo kon való
meg je le nés min de nek elõtt hosszú távú el kö -
te le zõ dést kí ván meg. A be lé põ nek tud nia
kell, hogy rész vé te le ak kor le het si ke res, ha
be tart ja az írott és írat lan sza bá lyo kat, nem
al ter na tív kö zös sé ge ket pró bál lét re hoz ni,
ha nem már lé te zõk ben pró bál ja meg vet ni a
lábát. Fi gyel, kér dez, s ha õt kér dezik, vá la-
szol és se gít. Nick Shin22 mar ke ting stra té ga
sze rint a si ke res so ci al mé dia stra té gia zá lo ga
hét egy sze rû lé pés:

1. A szín tér re be lé põ ágens (le gyen in di -
vi du á lis vagy kol lek tív) ha tá roz za meg
a cél ja it. Azok le gye nek egy ér tel mû ek, 
sze mély re és szín tér re sza bot tak, mér-
he tõk és el ér he tõk. Fon tos krité rium
még a re le van cia és idõ sze rû ség.

2. Mi e lõtt bár mit is ten ne a szer ve zet
(vagy egyén), vé gez zen ku ta tást, hogy
egy ál ta lán meg fe le lõ szín te re ken je len -
hes sen meg (ahol a kö zön sé ge fel lel he -
tõ). A lis ta akár min den nap pal is bõ -
vülhet. Nem biztos, hogy min den fel -
hasz ná ló szá má ra a Fa ce bo ok, Twit ter 
és Lin kedln lesz a leg fõbb szín tér. Ér -
de mes re le váns nyil vá nos sá go kat szú-
ró pró ba sze rû en ke res ni kulcs sza vak,
té mák alap ján. A lá tot ta kat pe dig ele-
mez ni kell.

3. A kap cso la to kat és tar tal ma kat di gi tá -
lis adat bá zis ban kell rög zí te ni, amely

így fo lya ma tos mo ni tor ing esz köz ként 
is szol gál, s nagy se gít sé get je len t, ami-
kor a kap cso la tok fej lesz té sé nek irá-
nya it je lö li ki a fel hasz ná ló.

4. Az inst ruk ci ók ön ma gu kért be szél -
nek: Ba rát kozz! Csat la kozz a be szél ge -
té sek hez, kom men telj, blo golj, vá la -
szolj kér dé sek re fó ru mo kon vagy kö-
zös sé gi ol da la kon! Kezd a kap cso la tok
épí té sét a ba rá tok kal és az ipar ág be fo -
lyá sos kép vi se lõ i vel, kö vesd õket,
hogy ben ne le gyél a hír fo lyam ban!
(Fe lejtsd el a mennyi sé gi kri té ri u mot,
tö re kedj a mi nõ ség re!)

5. Ez után kö vet kez het a kap cso la tok
szorosab bá fû zé se. „Szer vezz (vir tu á -
lis) talál kozókat! A há ló za ton szer zett
is me rõ sök ese té ben is szük sé ges a kap-
cso la tok kö zös ese mé nyek ál ta li meg-
erõ sí té se (él mény kö zös ség) (pl. Twes-
ti val – Twit ter fes ti val).

6. Mérd az ered mé nye ket! Mo ni to rozd
a ra jongók és kö vetõk szá mát és akti -
vitásait (po zi tív és ne ga tív mi nõ sí té -
sek ará nya, a kap cso la ti-szak mai adat-
bá zis ban sze rep lõk szá ma) és a web-
oldalak lá to ga tott sá gi mu ta tó it! (Nézd
meg, ki hon nan ér kezik, vedd elõ a
régi mód sze re ket: we ba na lí zis és click-
 stream ana lí zis!)

7. Elem zés, al kal ma zás, ja ví tás a záró lé-
pés. Azaz a so ci al me dia kam pá nya it
fi gye lem mel kell kí sér ni, ele mez ni,
hogy az új esz közökhöz és mód szerek-
hez al kal maz kod ni tud junk, és erõ fe -
szí té se in ket fe lül vizs gál va mind jobb
és jobb ered mé nye ket ér hes sünk el.

A kö zös sé gi mé dia terv

S hogy néz ki egy nye rõ so cial me dia terv, 
annak ér de ké ben, hogy el ér jük cél kö zön sé -
ge in ket, s fel épít sük on li ne bi ro dal mun kat,
azt Emily So ares Proc tor fog lalta össze öt lé -
pés ben:
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1. Keresd meg (ne vezd meg) a cél közönsé-
ged, el vég re a ki in du lá si pont, hogy ki
vagy te, és kik a „vá sárlóid”! Gon dold
vé gig, a ter mé ke id vagy szol gál ta tá sa id
(is me re te id!) mely spe ci á lis as pek tu sa
vonz za (vonz hat ja) a cél kö zön sé ge det!
Tedd fel a kér dést, mit akar hat ró lad
tud ni a kö zön ség, mit sze ret nek, mit
nem ked velnek, és ami a leg fõbb, hol
gyülekeznek! Ha ez meg van, meg kell
ta lál ni a kö zös sé gi mé dia vi lá gá ban az
egye di, kö zös han got, a tár sal gás kö zös
nyelvét. Gyõ zõdj meg róla, hogy is me-
red a zsar gont! Ké szíts egy ál talános
pro fil le írást a ti pi kus „fo gyasz tó id ról”
(mennyi re is ko lá zot tak, mi a hob bi juk, 
mi lyen a tech ni kai hát te re a te vé keny -
ségüknek, mennyi idõt töl tenek a há -
lón vagy adott kö zösségben stb.)!

2. Oldd meg ol va só id leg fon to sabb prob-
lé má it, légy ri por ter, szer kesz tõ! Ossz
meg alap ve tõ in for má ci ó kat azok-
kal, akik a te üz letágadban mû ködnek
vagy szen ve dé lyük az! Nyújts se gít sé -
get azok nak, akik nek konk rét kér dé-
sük van olyan té mában, ami ben te já ra-
tos vagy! Mi vel a ter vezés nagy ban épít 
a ku tatásra, gyõ zõdj meg róla, hogy
for rá sa id az adott téma él vo na lá ba tar-
toz nak! (Néha szük sé ges a kö zön ség
figyel mét fel hív ni arra, mi ért fon tos
a meg osz tott in for má ció szá muk ra.)
Kö ve tõ id, ra jon gó id há lá sak lesz nek,
ha tud ják, meg bíz ha tó in for má ci ók kal 
szolgálsz és nem pa zarlod az ide jüket.
(Te hát in du lás kor ké szíts lis tát az alap-
ve tõ meg osz tan dó kér dé sek rõl, amik-
rõl biz to s szí ve sen tá jé ko zód ná nak,
vagy alap ve tõ fon tos sá gú szá muk ra az
is me re te!)

3. Döntsd el, ho gyan fo god a tar talmat
(fel töl te ni) me ne dzsel ni! Ki vég zi a
rend sze res frissítést, ki gyûj ti az in for-
mációt, ki önti for mába azt és ki te szi
majd köz zé? Itt dön tened kell, mi lyen
in for má ci ók kal tudsz szol gál ni, mi lyen 

gya ko ri ság gal. A ta nu lá si gör be tük röz -
ni fog ja, hogy kez detben ext ra idõt igé -
nyel a fo lya ma tok test re sza bása, ru ti-
ni zá lá sa. (A ké sõb bi ek ben az idõ igény
csök ken, de va la hol hat- hét kö rül ál lan -
dó sul a so ci al me dia je len lét fenn tar tá -
sá nak idõ szük ség lete.)

4. Hozd lét re a sa ját ter vedet! Eh hez
 számos mód szer nyújt hat ki in du lá si
ala pot, akár az el me/gon do lat tér kép,
akár a szer kesz tõ sé gi nap tár (akár
Go og le Docs ala pú kö zös ség mé dia -
nap tár). To váb bi se gít sé get je lent het
a nap tár kulcs sza va zá sa vagy tar ta lom -
cik lu sok ki ala kí tá sa (napi, heti, havi
vagy két ha vi té mák, te ma ti kus blok-
kok).

5. Üte mezd sa ját tar tal ma i dat! Mi lyen for-
má ban, mi lyen gya ko ri ság gal, mi lyen
al kal ma zá so kat hasz nál va ál lí tod elõ és
osztod meg? Bánj körültekintõen az
automatizálással, mert az RSS szol gálta-
tá sok és rend szer ér te sí tõk miatt köny-
nyen ala kul hat nak ki kí nos is mét lé si
hur kok, ha a fris sí té se ket más al kal ma -
zások is gyûj tik.

Az egész te vé keny ség sa rok kö ve, hogy
mennyi ben va gyunk ké pe sek új in for má ci ó -
kat be fo gad ni és ér té kes tar tal ma kat elõ ál lí -
ta ni.23

Ka taszt ró fa vé de lem és mé dia kap cso la tok

Az aláb bi ak ban annak át te kin té se kö vet -
kezik, mit te het a saj tó, s mi lyen szem pontok
ve zér lik a mé di át a ka taszt ró fa vé de lem té ma
meg je le ní té sé ben. Az alap el vek mind há rom
ágens: az új ságíró, a katasztrófavé delmi szak-
em ber és az ön kor mány za ti tiszt ség vi se lõ
szá má ra is fon to sak és tanulsá gosak le het nek, 
hi szen ez adja a kö zös ségi mé dia stra té gia és
mé dia terv tá gabb kon textusát. Kö vet kez zék
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tehát az UNISDR új ságíróknak szóló ké zi-
köny ve (Di sas ter  through a dif fe rent lens)
alap ján egy rö vid át te kin tés a stra té gi a i lag
koor dinált, tu da to san me ne dzselt saj tó kap -
cso la tok ról a ka taszt ró fa vé de lem ben.24

A leg fontosabb ta lán, hogy a tájékozta-
táson és fi gye lem fel hí vá son kí vül a mé dia
ké pes le het a tár sa da lom szá má ra el ma gya -
ráz ni a ka taszt ró fák oka it és tár sa dal mi di-
men zi ó it, se gít het a kö zös sé gek nek és or szá -
gok nak fel is mer ni sa ját se bez he tõ sé gü ket.
Nem egy sze rû en tük röt tart hat, de meg vál -
toz tat hat ja a gon dol ko dást, az em be rek fe jé -
ben a ve szélyekrõl élõ – oly kor té ves – ké -
pet. A mé dia be fo lyás sal le het a po li ti ká ra,
össze kö tõ le het a ka taszt ró fa vé de lem sze-
rep lõi kö zött, át hi dal hat in for má ci ós sza-
kadékokat, se gít he ti az együtt mû kö dést.
A mé dia se gít het ki ala kí ta ni azt a kul tú rát,
amely a biz ton sá got tu da to san ke re si és
óvja. A mé dia ezen po ten ci ál ja te szi szük sé -
ges sé a ka taszt ró fa vé de lem ál lam i és he lyi
szer vei, az ön kor mány za tok és saj tó szo ros,
stra té gi a i lag ko or di nált napi szin tû part ne ri
együtt mû kö dé sét.

Fon tos meg kü lön böz tet ni a ter mé sze ti
ve szé lye ket és a ka taszt ró fá kat, elõb bi ek ter-
mé sze te sek, utób bi ak nem. Utób bi ak gya-
kor ta van nak össze füg gés ben az em ber i cse-
le ke de tek kel, gyak ran az em be rek az oko zó -
ik. Az elsõ lé pés, amit a saj tó mun katársai
meg te het nek, hogy e ket tõ fo gal mat el kü lö -
ní tik, és meg fe le lõ en hasz nál ják az adott szi-
tu á ci ók ban. Meg kell ér tet ni ük a köz vé le -
ménnyel, hogy a ka taszt ró fa vé de lem pol gá ri 
kö te les ség, kor mány za ti fe le lõs ség és nem-
ze ti kö te le zett ség is.

A ka taszt ró fák koc ká za ta i nak csök ken té -
sét a min den na pi dön tés ho za tal ré szé vé kell
ten ni a gyer mek ne ve lés ben, az ok ta tás ban,
a vá ros épí tés ben stb., hogy tu da to sul jon,

min den dön tés a se bez he tõ ség újabb for rá sa
vagy ép pen a ru gal mas re a gá lás zá lo ga le het
(az UNISDR ké zi köny ve ki eme lé sek).25

Kulcs üze ne tek

Az em bereket hosszú tá von kell kondi -
cionálni a biz ton ság tu da tos élet re, s tu da to -
sí ta ni ben nük a meg elõ zés fon tos sá gát, te võ -
le ges rész vé te lük nél kü löz he tet len sé gét, a fe-
le lõs ség kö zös vol tát. Leg alább ilyen fon tos,
hogy a fel ké szü lés re és meg elõ zés re szánt
össze ge ket ne költ sé gek nek, ha nem idõ vel
meg té rü lõ be fek te té sek nek lás sák. Meg kell
ér tet ni az ál lam pol gá rok kal azt is, hogy bár
a ka taszt ró fák sú lyos ká ro kat és em ber i
szen ve dé se ket okoz nak rö vid tá von, a tör té -
netnek ezzel még nincs vége. Te kintettel
kell len ni a hosszú távú ka taszt ró fa ha tá sok -
ra is, ame lyek a nö ve ke dés és gya ra po dás
ellen hat nak, hosszú idõre vissza vetve egy
kö zös ség fej lõ dé sét. Leg fon to sabb a szem-
léletmód és az at ti tû dök meg vál toz ta tá sa,
mert ez ala pozza meg a meg elõzés és re agálás
tu da tos sá gát, köz vet le nül csök kent ve a kö-
zös sé gek se bez he tõ sé gét.

Az em be rek nek jo guk van biz ton ság ban,
mél tó sá gu kat meg õriz ve élni. Az ál lam fe le -
lõs sé ge meg vé de ni, pol gá ra it ezért lét fon tos -
sá gú, hogy a ka taszt ró fa koc ká za tok csök-
ken té sé nek po li ti ká ja szer ves ré szét ké pez ze 
a nem ze ti és he lyi szin tû fenn tart ha tó fej lõ -
dé si stra té gi ák nak is. A kor má nyok fe le lõs -
sé ge meg vé de ni a kri ti kus inf ra struk tú rát,
hogy a kö zös sé gek ru gal ma sab ban rea gál -
has sanak a ka taszt ró fa hely ze tek re.

A ko rai elõ re jel zõ rend sze rek éle te ket
ment het nek. Ha ri asz tás idõ ben el hang zik
a ka taszt ró fa ese mény elõtt, az em ber i vesz-
te sé gek el ke rül he tõk, mi ni ma li zál ha tók.
A ne ve lés fel ada ta épí te ni a meg elõ zés kul-
túráját. Az em be re ket arra kell ta ní ta ni és
ösz tö nöz ni a szük sé ges tu dás át adá sá val, a
ké pes sé gek fej lesz té sé vel és for rá sok biz to sí -
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tá sá val, hogy meg véd jék ma gu kat a ka taszt -
ró fák koc ká za ta i val szem ben.

A ka taszt ró fák koc ká za ta csökkentésé-
nek az ég haj lat vál to zás ra való fel ké szü lést és
is me ret ter jesz tést is ma gá ban kell fog lal nia.
Az ég haj lat vál to zás ugyan is vár ha tó an nö-
veli a vi ha rok, ára dá sok és aszá lyok gya ko ri -
sá gát és in ten zi tá sát, s a kö zös sé ge ket fel kell
ké szí te ni arra, hogy ezek ha tá sa it ke zel ni
tud ja.

A mû sor szol gál ta tók, ma ga zin szer kesz -
tõk, új sá gok és új ság írók, blog ge rek már ed-
dig is se gí tet tek olyan té mák tár gya lá sá val és
olyan ve szé lyek le küz dé sé ben, mint pél dá ul
a do hány zás, az egész ség te len táp lál ko zás,
a HIV és az AIDS. Ha a ka tasztrófák koc -
kázatának csök ken té se a mé dia nor mál na-
pirendjének része lesz, ha mind na gyobb
szám ban je len nek meg a fe le lõ sen gon dol ko -
dó em be rek (napi rend sze res ség gel) a mé di á -
ban, mér he tõ és ér zé kel he tõ lesz a vál to -
zás.26

Né hány jó ta nács ön kor mány za ti
tiszt ség vi se lõk nek

Le gyen az ön kor mány zat nak bel sõ mé-
dia po li ti ká ja asze rint, hogy kik re ki ter jed
ki, ki ket sújt, s mi lyen ter mészetû a ka taszt-
ró fa! Le gyen egy bel sõ vész hely ze ti terv e a
ka taszt ró fák kal való meg bir kó zás hoz, en-
nek le gyen rész e krí zis kom mu ni ká ci ós terv
is! Gon dol jon az ön kor mány zat a la kos ság
idõ ben tör té nõ fi gyel mez te té sé re, a ko rai
figyel meztetõ üze ne tek ki adá sá ra, le gyen ki-
dol go zott pro to koll!

Je löl jön ki a pol gár mes ter té ma fe le lõst a
ka taszt ró fa vé de lem szá má ra, aki egy út tal
az ég haj lat vál to zás té má já nak kö ve tõ je, fe-
lelõse is, hogy „há zon be lül” min dig nap ra -
kész in for má ci ók áll ja nak ren del ke zés re,
ne ér hes sék a vá ros ve ze tést meg le pe té sek!
Az ön kor mány zat fek tes sen be a ka taszt ró -

fa vé de lem té má já nak is me re té be, küld je a
té ma fe le lõst ka taszt ró fa-ta nul mány utak ra,
idõ rõl idõ re szer vez zen ta lál ko zót ka taszt -
ró fa vé del mi szak ér tõk kel, zárt kö rû ren-
dez vényt a ma ga sabb szin tû nem ze ti ka-
taszt ró fa vé del mi ve ze tõk rész vé te lé vel!

Szer vez zen az ön kor mány zat állampol-
gári (ci vil) tu da tos sá got erõ sí tõ progra-
mokat, ame lyek ér zé kennyé, fo gé konnyá
te szik az em be re ket a ka taszt ró fa vé de lem
iránt, és csök ken tik a te le pü lés (kö zös ség)
se bez he tõ sé gét!

Fen ti ek ér de ké ben min den ön kor mány -
zat nak és min den tiszt ség vi se lõ nek fej lesz te -
ni kell a pri vát kap cso lat tar tás esz kö ze it és
mód ja it a ka taszt ró fa-szak ér tõk kel (még a
katasztrófák elõtt). Tud ni kell, kik õk, mi a
spe ci a li tá suk, mi ben szak ér tõk, és rend sze -
res kap cso la tot kell ve lük fenn tar ta ni. Ró-
luk ugyan úgy lis tát kell ve zetni, aho gyan tu -
dás bá zist kell épí te ni a te le pü lé si koc ká za -
tok ról, a ko rai elõ re jel zõ rend sze rek rõl, a
klí ma vál to zás ról, a nemi, kör nye zet vé del mi 
és fej lesz té si kér dé sek rõl.

Jó kap csolatot kell ápol ni a nem zeti és a
he lyi me te o ro ló gi ai szol gá la tok kal, a ka-
taszt ró fa vé de lem ve ze tõ i vel, a mi nisz té ri u -
mok kal, az egyes mi nisz te rek kel, a pol gá ri
vé de lem mel (mind azok kal, akik ré sze sei a
ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés nek, tûz ol tók,
rend õr ség stb.). Gyûjt se és rend sze rez ze a te-
le pü lés a ko ráb bi vagy más hol be kö vet ke -
zett ka taszt ró fák ról szóló hí re ket, je len té se -
ket és a ta nul sá go kat! Kö ves se nyo mon a jó
gya kor la to kat, ta nul jon ha zai és nem zet kö -
zi eset ta nul má nyok ból!

A hi va ta li dön tés ho za tal hoz és ter ve zés -
hez, fel ké szü lés hez is mer je meg a vá ros ve ze -
tés a meg elõ zés min den kor ak tu á lis mód sze -
re it, gyûjt sön tu do má nyo san meg ala po zott
in for má ci ó kat, elõ re jel zé se ket, ha kell, ké-
szít tes sen szi mu lá ci ó kat! A dön tés-elõ ké szí -
tõ ülé sek re hív ja meg a kép vi se lõ-tes tü let az
új ság író kat is, hogy meg ért sék a fel ada to kat, 
mód sze re ket, a dön tés ho za ta li el já rást és a
vég re haj tás fo lya ma tát! Így hi te le sebb, lo gi -
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ku sabb tá la lá sát ad hat ják az ese mé nyek nek.
Az ön kor mány zat kez de mé nyez het hi va ta -
los és rend sze res ta lál ko zó kat a fel sõ ok ta tás
és a tu do má nyos kö zös ség kép vi se lõ i vel,
akik sok hasz nos anyag gal se gíthetik a koc -
ká zat ér té ke lést és a kár eny hí tõ in téz ke dé sek 
ki dol go zá sát. Ez se gí t pon tos, meg bíz ha tó
tu do má nyos in for má ci ó kat ára mol tat ni az
érin tet tek kö zött.

Mielõtt azon ban bár mit is ten ne az ön -
kor mány zat, hall gas sa meg a kö zös sé get,
amely ben (ame lyért) dol go zik! 

Össze fog la lás

Je len dol go zat egy váz la tos elõ ta nul mány
csu pán ah hoz, hogy mind a ka taszt ró fa vé de -
lem köz ponti, mind he lyi szer vei, mind a

tele pülési ön kor mány za tok és polgármes-
terek új ra gon dol ják a ka taszt ró fa vé de lem
témá val kap cso la tos kom mu ni ká ci ós te en -
dõ i ket. El sõ sor ban a kö zös sé gi mé di á hoz
kap cso ló dó új sze rû ki hí vá sok meg ol dá sá -
hoz kí vánt a szer zõ ada lé ko kat szol gál tat ni,
hiszen, mint azt a nem zetközi pél dák is mu -
tat ják, a web min den tí pu sú szer ve ze ti és
sze mé lyes kom mu ni ká ci ó ban ko moly po zí -
ci ó kat vív ki ma gá nak. A cél ki tû zés nem is
volt egyéb, mint egy esz közlista és szem -
pont rend szer ak tu a li zá lá sa a nap ra kész ség
je gyé ben, és ka taszt ró fa tu da tos ság nö ve lé sé -
nek sür ge tõ igé nye szem elõtt tar tá sá val.
Összes sé gé ben a ta nul mány a mel lett tesz hi-
tet, hogy a kö zösségi mé dia hasz nos és evi -
dens kom mu ni ká ci ós (PR-) esz köz, amely
új faj ta szak ér tel met és a ko ráb bi nál na-
gyobb fokú nyi tott sá got igé nyel a szer ve ze -
tek ré szé rõl.
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A ta nul mány azt vizs gál ja mi lyen új esz kö zök je len tek meg a ka taszt ró fa kom mu ni ká ci ó ban a
kö zös sé gi mé dia mint új tí pu sú kom mu ni ká ci ós szín tér ki ala ku lá sá val. A vir tu á lis kö zös sé gi te rek
mind a kom mu ni ká ció di na mi ká já nak, mind a rész vé tel fel té te le i nek és adott szín té ren való je len -
lét oká nak kér dé se i ben vál to zást hoz tak. Épp ezért a má so dik ge ne rá ci ós in ter ne tes al kal ma zá sok
szem lé le tük ben és stí lu suk ban is új szer ve ze ti kom mu ni ká ci ós ak ti vi tá so kat kö ve tel nek. Fel ér té -
ke lõ dött az azon na li ság, ami a ci vil új ság írás nak, s a pri vát anya gok hír anyag ként tör té nõ fel hasz-
ná lá sá nak nyi tott te ret, de egy út tal az ese mé nyek több ol dal ról való, mé lyebb meg is me ré sét is le he -
tõ vé te szi. A dol go zat az új mé dia esz kö zök ka taszt ró fa vé de lem ben be töl tött (be tölt he tõ) he lyé rõl
kí ván szól ni, fel so ra koz tat né hány kül föl di jó gya kor la tot és át te kin ti az ENSZ Nem zet kö zi Ka-
taszt ró fa vé del mi Stra té gi á ja Tit kár sá gá nak (UNISDR) mé dia po li ti ká ját. Összes sé gé ben a ta nul -
mány a mel lett tesz hi tet, hogy a kö zös sé gi mé dia hasz nos és evi dens kom mu ni ká ci ós (és/vagy
PR-) esz köz, amely új faj ta szak ér tel met és a ko ráb bi nál na gyobb fokú nyi tott sá got igé nyel a szer-
ve ze tek ré szé rõl, s amely nek al kal ma zá sát az ön kor mány za tok nak, pol gár mes te rek nek, akár csak
a ka taszt ró fa vé del mi szak ér tõk nek ta nul ni uk kell.



FEKETE LETICIA–
FIBINGER ANITA

EUPAN TÉMÁK 3. 
„Tedd jól a jót!”

Az Euró pai Köz igaz ga tá si
Há ló zat ered mé nyei
a len gyel el nök ség tük ré ben

2011 má so dik fél évé ben Len gyel or szág
töltötte be az Euró pai Unió so ros el nö-
ki tisz tét. Ezzel együtt len gyel ba rá ta ink vet-
ték kéz be az euró pai or szágok köz igaz ga-
tás-fej lesz tés sel fog lal ko zó szakembe reibõl
álló Euró pai Köz igaz ga tá si Há ló zat (a to váb -
bi ak ban: EUPAN) irá nyí tá sát is. Ha zánk
EUPAN rész vételét – ahogy ko rábban is – a
KIM Köz igaz ga tá si Stra té gi á ért Fe le lõs He-
lyet tes Ál lam tit kár sá ga ko or di nál ta. 

A len gyel EUPAN fél év re leg in kább ér-
vé nyes üze net a leg fon to sabb ese mény, a
Mi nõ ség ügyi Kon fe ren cia mot tó ja ként fo-
gal ma zó dott meg: „Doing the right things
right!”, vagyis vé gez zük jól a meg fe le lõ en
 kiválasztott fel ada ta in kat. Ala pos fel ké szü -
lést kö ve tõ en a len gye lek a szá muk ra iga zán
fon tos dol gok ra fó ku szál va, min den rész-
letre ki ter je dõ szer ve zés sel, mély szak mai
tar tal mú prog ra mok ki ala kí tá sá val és ud va -
ri as ven dég sze re tet tel fo gad ták Eu ró pát. Az
EUPAN ta lál ko zók hely szí né ül Var sót és
Krakkót je lölték ki, így tették még vál toza-
to sab bá és von zób bá a rész vé telt a meg hí -
vot tak szá má ra. Je len cikk ben a fél év fon to -
sabb EUPAN ese mé nye i re kon cent rál va kí-
ván juk be mu tat ni a len gyel el nök ség alatt el-
ért ered mé nye ket. Hang sú lyoz zuk, hogy az
ered mé nyek mö gött – a fo lya ma tos ság, a
fenn tart ha tó ság és az együtt mû kö dés je gyé -
ben – sok eset ben több éves tag országi kö zös
mun ka áll.

Mi nõ ség ügyi Kon fe ren cia

A len gyel el nökség elsõ és egy ben leg -
nagyobb EUPAN ese mé nye a Mi nõ ség ügyi
Kon fe ren cia volt 2011 szep tem be ré ben.
A kon fe ren cia az ered mény ori en tált köz-
igaz ga tást he lyez te a fó kusz ba, amit jel mon -
da ta is hang sú lyo zott: Towards a more result-
 oriented pub lic sec tor in Eu ro pe.1 Az elõ adá-
sok az ered mény ori en tált köz igaz ga tás kü-
lön bö zõ as pek tu sa it emel ték ki.

A kon fe ren cia dísz ven dé ge Har ry Hat ry
(Ur ban Ins ti tu te, USA) az ered mény ori en tált 
ve ze tés le he tõ sé ge i rõl szóló elõ adá sá ban fog-
lal ko zott a kor mány zat fe lelõs mû kö dé sé -
vel, va la mint a meg fe le lõ in for má ci ók be-
szer zé sé nek és ér té ke lé sé nek szükségessé-
gével. Vé le mé nye sze rint az in for má ci ók
kü lön bö zõ for rá sok ból (ügy fél kér dõ ívek,
szak ér tõi vizs gá la tok, ügynök ségek je len té -
sei) tör té nõ be szer zé sén túl me nõ en fon tos
az ered mé nyek rész le tek be menõ ér té ke lé se
is, ame lyek egész más ké pet mu tathatnak,
mint az agg regált mu tatók. Mr. Hat ry fel -
hívta a fi gyelmet arra, hogy a szer vezeti tel -
je sít mény ér té ke lés szer ves ré szé vé kell ten ni 
a nem várt té nyek, ese mények ok-oko za ti
elem zé sét. Meg em lí tet te to váb bá, hogy a
köz igaz ga tá sok kül de té se az ál lam pol gá rok
elé ge dett sé gé nek nö ve lé se, ame lyet a köz-
igaz ga tá si szol gál ta tá sok ter ve zé sé nél és nyúj-
tá sá nál fi gye lem be kell ven ni.

A kon fe ren cia ki emelt té má ja volt a köz-
igaz ga tás sze re pe a gaz da ság versenyképessé-
gének ja ví tá sá ban,2 az er rõl szóló elõ adás el -
sõ sor ban a kap cso la ti és in for má ci ós háló-
zatok ver seny ké pes ség-nö ve lé sé ben ját szott
sze re pé re fó ku szált. Rész le te i ben be mu ta -
tás ra került az EAP Pro jekt (E-go vernment
for the De velopment of Polish Administra -
tion),3 mely nek cél ja a vál lal ko zá sok ver-
seny ké pes sé gé nek nö ve lé se a köz igaz ga tás

1 Egy még in kább ered mény ori en tált köz szfé ra irá nyá ba
Eu ró pá ban.

2 Szcze pan FIGI EL (Uni versity of War mia and Ma zury)
3 E-kor mány zat a len gyel ad mi niszt rá ció fej lesz té sé re.



in no va tív re fe ren cia mo dell je i nek al kal ma -
zá sa ré vén. En nek alap já ul szol gált egy len-
gyel nem zeti szin tû ku tatás, amely a köz -
igaz ga tá si fo lya ma tok fel tér ké pe zé sé re irá-
nyult. A ku ta tás ered mé nye kép pen az ún.
EAP Por tá lon a köz igaz ga tás összes szer ve -
ze ti fo lya ma ta szek to rá lis fel osz tás ban lép-
csõs le kér de zés sel meg ta lál ha tó. A meg lé võ
adat bá zis ha té kony se gít sé get nyújt az em-
ber i erõ for rás-ter ve zés, a fo lya ma tok elem-
zé se és új ra sza bá lyo zá sa, a költ sé gek op ti ma -
li zá lá sa és egyéb szer ve zet fej lesz té si dön té -
sek ter ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban.

Az ered mény ori en tált mû kö dés hu mán po li -
ti kai né zõ pon tú elõ adá sa4 el sõ sor ban a köz-
igaz ga tá si part ne rek el kö te le zett sé gé nek erõ-
s ítésével fog lal ko zott. Az elõ adó ki emel te,
hogy a kor mány za ti sze rep lõk fel ha tal ma zá -
sa és mo ti vá lá sa, a köz igaz ga tás és a pri vát
szfé ra kö zöt ti part ner ség erõ sí té se, a köz igaz -
ga tá si szol gál ta tá sok he lyi szint re tör té nõ de-
le gá lá sa, va la mint a ci vil tár sa da lom és szer-
vezetek felé tör ténõ nyi tás mind olyan té -
nyezõk, ame lyek a kor mány zat be fo lyá sát és
ere jét nö ve lik. Fon tos a köz szfé ra alap vetõ
ér té ke i nek (pár tat lan ság, tör vé nyes sé g, át lát -
ha tó ság, õszin te ség, szak ér te lem) meg õr zé se
a köz igaz ga tás tel je sít mé nyé nek nö ve lé sé hez.

Az ered mény ori en tált köz igaz ga tá si ve ze -
té si kul tú rát elem zõ elõ adás5 hang sú lyoz ta,
hogy te ret kell adni a köz igaz ga tá si ve ze tõk -
nek, és hagy ni kell õket irá nyítani („Let ma na -
gers ma na ge!”).6 A kor mány zat nak bíz nia
kell a köz igaz ga tá si ve ze tõk ben, mert ha a
köz igaz ga tá son be lül hi ány zik a bi za lom,
akkor nem vár ható el, hogy a tár sadalom
bíz zon a köz igaz ga tás ban. Öt fon tos szem-
pontot emelt ki a „let ma nagers ma nage” elv -
vel kap cso lat ban és rá vi lá gí tott arra, hogy
nem mind egy a szer ve ze ti tel je sít mény szem-
pontjából, hogy:

– a ve ze tõ ket fe le lõs ség gel ru ház zuk fel
vagy fe le lõs ség re von juk;

– mennyi re en ged jük a ve ze tõ ket a szer ve -
ze te ken át íve lõ együtt mû kö dés re (pub-
lic-pub lic part ners hips); 

– mennyire adunk te ret az ügy felek, part -
ne rek be vo ná sá nak (pub lic-pri va te part-
ners hips);

– mennyi re en ge dünk te ret a ve ze té si el-
vek nek és esz kö zök nek („Pub lic sec tor
manager should be a prophet.);7

– mi lyen az ál ta lá nos ve ze té si kul túr a
(távol ságtartás mér té ke, kockázat ke rü -
lés, in di vi du a liz mus-kol lek ti viz mus,
„fér fias” ve ze té si stí lus [„let’s have a
fight”] 8 – „nõ i es” ve ze té si stí lus [let’s
have a cup of coffee] 9 stb.).

Az ered mény ori en tált mû kö dés fon tos mi-
nõ ség po li ti kai esz kö zé rõl, a Com mon As sess-
ment Fra me work (a to váb bi ak ban: CAF)
ön ér té ke lé si mo dell rõl szóló elõ adás10 so rán
be mu ta tás ra ke rül tek a mo dell al kal ma zá sá -
ról ké szí tett leg fris sebb ta nul mány ered mé -
nyei. E sze rint az EU-or szágok túl nyomó
ré szé ben a CAF al kal ma zá sok szá ma fo ko -
za to san nö vek szik, a szer ve ze tek 86%-a sze-
ret né fo lya ma to san al kal maz ni a CAF-ot,
78%-a ké szít az ön ér té ke lés alap ján fej lesz té -
si in téz ke dé se ket tar tal ma zó ak ció ter vet és a
szer ve ze tek 60%-a nyi lat ko zott úgy, hogy
az ak ció terv vég re haj tott in téz ke dé sei ki-
emel ke dõ, illetve nagy mér té kû po zi tív ha-
tás sal vol tak a szer ve zet éle té re. 

A Mi nõ ség ügyi Kon fe ren ci án há rom ma-
gyar szer ve zet is le he tõ sé get ka pott arra,
hogy mi nõ ség ügyi jó gya kor la tát be mu tas sa.

Deb re cen Me gyei Jogú Vá ros Pol gár mes -
te ri Hi va ta la ré szé rõl Petõ Jó zsef és Dobi
Csaba a hi vatal évek óta ki terjedt szer ve-
zetfej lesz té si te vé keny sé gét mu tat ták be.
Esze rint a fó kusz ban a ci vil kap cso la tok fej-
lesz té se van, mely nek so rán a la kos sá got be-
von ják a dön tés ho za tal ba a pol gá rok vé le -
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4 Ma rio MAR CEL (De puty Di rec tor, Pub lic Go ver nan ce
and Ter ri to ri al De ve lop ment Di rec to ra te, OECD)

5 Ge ert BO UC KA ERT (Di rec tor Pub lic Ma na ge ment Ins ti-
tu te, Cat ho lic Uni ver sity of Le u ven)

6 Hagy juk a ve ze tõ ket irá nyí ta ni.

 7 A köz igaz ga tá si ve ze tõ nek pró fé tá nak is kell len nie. 
 8 Gye rünk, har col junk!
 9 Üljünk le egy csé sze ká véra.
10 Pat rick STA ES (Eu ro pe an CAF Re so ur ce Cent re, EIPA)



mé nyé nek és ja vas la ta i nak be csa tor ná zá sa
ré vén. A vá ros Ci vil Stra té gi á ja rög zí ti a ci-
vil szer ve ze tek kel való együtt mû kö dés cél-
jait és esz kö ze it, ezen be lül a szer ve ze tek kel
tör té nõ kom mu ni ká ci ót, a ci vil szer ve ze tek
te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sát, e te vé keny sé -
gek el is me ré sét, a szer ve ze tek be vo ná sát az
ön kor mány zat mun ká já ba, va la mint a szer-
ve ze tek vé le mé nyé nek be épí té sét a vá rost és
a la kos sá got érin tõ dön té sek be. Az elõ adó
hang sú lyoz ta, hogy az ön kor mány zat és
a ci vil szer ve ze tek nagy fo kú együtt mû kö dé -
se po zi tí van hat a ci vil szer ve ze tek egy más
köz ti ko ope rá ci ó já ra is, s mind ez összes sé gé -
ben Deb re cen pol gá ra i nak élet mi nõ sé gét és
elé ge dett sé gét nö ve li. 

Szol nok Me gyei Jogú Vá ros Pol gár mes te ri 
Hi va ta la ré szé rõl Ver sitz Éva és Mol nár Lász-
ló vet tek részt a kon fe ren ci án. Szol nok vá-
ros a több vá ros fej lesz té si pro jek tet is in dí tott 
az el múlt évek ben, ezek kö zül a város vezetõ -
poli ti ká ját meg ha tá ro zó em be ri erõ for rás-
gazdálkodási rend szer, s ezen be lül a köz -
okta tá si in téz mény ve ze tõk Sze mély ügyi Kéz i-
könyve ke rült rész letes bemuta tásra. A rend -
szer alap ja az in téz mény ve ze tõi fe le lõs ség gel 
és fel adat kör rel szem ben  támasztott kom pe -
ten cia rend szer meg lé te. A rend szer adja meg
a ve ze tõk ered mé nyes ki vá lasz tá sá hoz szük-
sé ges dön té si pon to kat, to váb bá ori en tál a
ve ze tõ tel je sít mény me ne dzse lé se, ezen ke-
resz tül az ösz tön zé si rend szer mû köd te té se
so rán. A Sze mély ügyi Ké zi könyv ben fog lal -
tak al kal ma zá sa ga ran cia arra, hogy olyan
in téz mény ve ze tõk áll ja nak a me gyei köz ok -
ta tá si in téz mé nyek élén, akik sze mé lyes tu-
dá suk, kész sé gük, el kö te le zett sé gük ré vén
ga ran tál ják in téz mé nyük mi nõ sé gi tel je sít -
mé nyét. 

A Bé kés Me gyei Kor mány hi va tal Mun ka -
ügyi Köz pontját Pán tya Imre és Né methné
Vi do ve nyecz Éva kép vi sel ték, akik a Nem ze -
ti Fog lal koz ta tá si Szol gá lat (NFSZ) part ner -
köz pon tú-mi nõ sé gi mo dell jét mu tat ták be.
Az NFSZ 2004 óta fo lya ma to san fej lesz ti,
test re szab ja és öt vö zi a kü lön bö zõ  mi nõ ség -
me nedzs ment- mo del le ket. Je len leg a CAF,

az ISO, va la mint a part ner elé ge dett ség-mé rés
együt tes hasz ná la ta jel lem zi a szer ve ze tet.
Szá mos ké zi könyv se gí ti a fo lya ma to kat, mi-
nõ ség fej lesz tõ kö rök mû köd nek a fo lya ma -
tok ja ví tá sa ér de ké ben, in téz mé nyen be lü li
el is me ré si rend szer (Part ner köz pon tú Mi nõ -
sé gi Díj) ösz tön zi a szer ve ze te ket. Az elõ-
adók ered mény ként szá mol tak be ar ról,
hogy a szer ve zet már „meg fer tõ zõ dött a mi-
nõ ség gel”, el ér te azt, hogy a mun ka tár sak at-
ti tûd jét át hat ja a mi nõ sé gi szem lé let. 

In no va tív köz szol gá la tok
és hu mán erõ for rás-mun ka cso port 

(IPSG-HR WG)

Az össze vont mun ka cso port mûködé-
sének cél ja az euró pai köz szol gá la tok mi nõ -
sé gé nek és ha té kony sá gá nak fej lesz té sé hez
tör té nõ hoz zá já ru lás (IPSG WG), va la mint
a köz pon ti kor mány za ti igaz ga tás HR-me-
nedzs ment po li ti ká já ban és a kor mány za ti
re form és át ala ku lás ál ta lá nos stra té gi ai kér-
dé se i ben tör té nõ ta pasz ta lat cse re (HR WG).
A len gyel el nök ség alatt na pi rend re ke rü lõ
té mák a ma gyar el nök ség vé gén el fo ga dott
Közép tá vú Pri o ri tá sok (Me dium Term Prio-
ri ti es, MTP) címû do ku men tum ban meg-
fogalmazott irány vo na lak men tén ke rül tek
meg tár gya lás ra.

A Jó kor mány zás és eti ka ha té kony sá ga na -
pi ren di pont ered mé nye ként elõ állt ta nul -
mány a gaz da sá gi vál ság ha tá sá ra meg lé pett
re for mok ered mé nye it ér té ke li, 26 EU tag ál -
lam és az Euró pai Bi zott ság gya kor la tát be-
mu tat va. A ta nul mány fõbb meg ál la pí tá sai:

– A leg több tag állam a na gyobb ará nyú
és szi go rúbb sza bá lyo zás felé for dult.
Az át lát ha tó ság nö ve lé se, eti kai bi zott -
sá gok és kont roll me cha niz mu sok ki-
épí té se, eti kai kó de xek élet be lép te té se
a fõ irány vonal.

– Az eti kai rend sze rek ha té kony sá gá nak
ér té ke lé sé re és a sza bá lyok vég re haj tá -
sá nak ki kény sze rít he tõ sé gé re nem fek-
tet nek nagy hang súlyt a tag ál la mok.
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– A mun ka vi szony meg szû né se utá ni visz-
sza fog lal koz ta tás in téz mé nyé nek korlá-
to zását igen rit kán al kal maz zák a tag ál -
la mok, noha a je len tõ sé ge a köz igaz ga tás 
és ver seny szfé ra kö zöt ti mo bi li tás emel-
ke dé se miatt nö ve ked ni fog.

A köz igaz ga tás po zi tív imá zsá nak ki ala kí-
tá sa téma fel ve té se ab ból a té tel bõl in dult ki,
hogy az ál lam pol gá rok köz igaz ga tás ba és a
köz szol gá lat ba ve tett bi zal ma ala csony. Ez
arra kész te ti a kor mány za to kat, hogy a köz-
szol gál ta tá sok kal szem be ni ál lam pol gá ri elé-
ge det len sé get és a köz igaz ga tás imá zsát egy
egész ként ke zel je. A tár sa da lom ma ga tar tá si
min tá it vizs gá ló ta nul má nyok ugyan ak kor
nem erõ sí tik meg a köz igaz ga tás sal szem be -
ni bi za lom ala csony szint jét. A köz igaz ga-
tás ról al ko tott kép egy kom plex be nyo más
ered mé nye az egyé ni ta pasz ta la tok és el vá rá -
sok, va la mint kü lön fé le nor mák meg ha tá ro -
zott sá ga alap ján. Ez jól ki mu tat ha tó az egyes
fel mé ré sek ered mé nye i bõl, ame lyek össze-
ve tik az egyé nek vé le mé nyét a konk rét szol-
gál ta tá sok ról és a köz igaz ga tás ról ál ta lá ban.
Emi att sok kor mány zat meg kí sér li mo ni to -
roz ni, vizs gál ni és szin te ti zál ni a kvan ti ta tív
és kva li ta tív fel mé ré sek meg ál la pí tá sa it (köz-
vélemény-kutatások, fó kusz cso por tos in ter -
júk, mé dia elem zé sek stb.). Nem rit kán ezek
alap ján ké szül nek a kor mány za ti kommu-
nikációs stra té gi ák, ame lyek a tár sa da lom mal 
való kom mu ni ká ció ja ví tá sát, a ha té kony
köz szol gál ta tás-nyúj tást, a sza va hi he tõ ség,
hi te les ség ar cu la tá nak ki ala kí tá sát cé loz zák a
köz igaz ga tás ban. Hosszú tá von ez le het a
kulcs a köz igaz ga tás irán ti bi za lom hely re ál -
lí tá sá hoz.

Az egyes or szá gok mé ré se i nek be mu ta tá -
sa, a mód szer ta nok és meg kö ze lí té sek is mer -
te té se, va la mint a kor mány za ti in téz ke dé -
sek meg is me ré se volt az IPSG-mun ka cso -
port cél ja. En nek ke re té ben a szer ve zõk egy-
részt min den or szág ból egy ered mé nye ket
és al kal ma zott mód sze re ket be mu ta tó adat-
la pot kér tek be, más részt a mun ka cso port -
ülé sen Olasz or szág, Hol lan dia és Cseh or -
szág kép vi se lõi mu tat ták be a té má hoz kap-
csolódó gya kor la tu kat.

A fel sõ ve ze tõk témát a HR- és az IPSG-
 munkacsoport kü lön, más irány ból kö ze lít -
ve dol gozta fel. A HR WG a „ko ordináció,
ko ope rá ció és együtt mû kö dés a fel sõ ve ze tõi 
szinten”, míg az IPSG a „fel sõvezetõk sze re-
pe a köz igaz ga tá si in no vá ci ó ban” szem pon -
tot dol gozta fel. Ez utób bit a ma gyar el nök-
ség alatt meg kez dett in no vá ci ós ka pa ci tás ta-
nu ló cso port foly ta tá sa ként tûz te na pi rend re 
a len gyel el nök ség.

Ügy fél-elé ge dett ség me nedzs ment
ta nu ló cso port (CSM LT)

A var sói CSM-ülés volt a záró ta lálkozója
a két éves man dá tum mal ren del ke zõ ta nu ló -
cso port nak, mely nek mun ká ja a mi nõ ség -
me nedzs ment azon szeg men sé re fó ku szált,
amely az ügy fél elé ge dett ség-mé rés cél ját és
mód sze re it, va la mint a mé ré si ered mé nyek
fej lesz té si in téz ke dé sek be tör té nõ vissza csa -
to lá sát cé loz za. 

A ta nu ló cso port mun ká ja nyo mán el-
készült két irány mu ta tó do ku men tum,11

ame lyek mind el mé le ti, mind gya kor la ti se-
gít sé get nyúj ta nak a köz igaz ga tá si szerve-
zeteknek, hogy meg ért sék az ügy fél elé ge -
dett ség-me nedzs ment lé nye gét, a leg meg fe -
le lõbb esz köz al kal ma zá sá val ha té ko nyan
fog ja nak hoz zá az in for má ci ók gyûj té sé -
hez, ké pe sek le gye nek az ada to kat a szá-
muk ra lé nye ges as pek tu sok ból ele mez ni, és
leg fõ kép pen be tud ják csa tor náz ni az in for -
má ci ó kat a szer ve zet fej lesz té si intézkedé-
seikbe.

Az utol só CSM-ta lál ko zó az zal a kül de -
tés sel bo csá tot ta út já ra a cso port tag ja it,
hogy ter jesszék a CSM-ta nu ló cso port ered-
mé nye it, se gít sék elõ ezek al kal ma zá sát a
köz igaz ga tá si szer ve ze tek szá má ra. 

Fekete Leticia–Fibinger Anita: EUPAN-témák 3. 109

11 „Eu ro pe an Pri mer on Cus to mer Sa tis fac ti on Ma na ge -
ment” and „Me a su re to imp ro ve. Imp ro ving pub lic sec-
tor per for man ce by using ci ti zen-user sa tis fac ti on in for -
mation.” (by EIPA and CSM expert gro up)
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Com mon As sess ment Fra me work
mun ka cso port (CAF WG)

A len gyel fél év egyik kéz zel fog ha tó ered-
mé nye az az össze fog la ló ta nul mány12,
amely a CAF 2006 mo dell alap ján vég zett
tag ál la mi szer ve ze ti ön ér té ke lé si ta pasz ta la -
to kat fog lal ja össze. A mo dell fe lül vizs gá la -
ta so rán össze gyûj tött in for má ci ók, vé le mé -
nyek és fej lesz té si ja vas la tok ala poz zák meg
a mo dell 2012-es meg újí tá sát, ame lyet idén
szep tem ber ben, Os ló ban meg ren de zés re ke-
rü lõ CAF-konferen cián mu tat nak be.

Össze fog lal va el mond hat juk, hogy a len-
gyel fél év tar tal mas és ta nul sá gos prog ram -
jai, és az ezek nyo mán fel mutatható ered -

mények ma gas hoz zá adott ér ték kel bír tak
az EUPAN szak ér tõi há ló zat mun ká já ban.
A len gye lek va ló ban az zal a meg gyõ zõ dés sel 
dolgozták vé gig az EU-fé lévet, amit a Mi nõ-
ség ügyi Kon fe ren cia egyik elõ adó ja hang-
súlyozott zár sza vá ban: „Le gyünk büsz kék
arra, hogy köz szol gá la tá ban áll ha tunk és
higgyük el, hogy ké pesek va gyunk jól tel je-
sí te ni! Mert ak kor jog gal mond hat juk, hogy
a köz igazgatás nem a probléma része, hanem a
megoldásé.”

Bõ vebb in for má ció az EUPAN len gyel fél-
évének ered mé nye i rõl az aláb bi lin ken talál-
ható: http://new.eupan.eu/

12 Study on the use, the sup port and the future of the Com -
mon As sessment Framework. (by EIPA and CAF ex -
pert gro up)



EUPAN
57. Fõ igaz ga tói Ha tá ro zat*

2011. december 12–13., Var só

1. Fõbb meg ál la pí tá sok

Az Euró pai Unió tag ál la ma i nak köz igaz -
ga tá sért fe le lõs fõ igaz ga tói (to váb bi ak ban:
Fõ igaz ga tók) az Euró pai Bi zott ság 2011. de-
cember 12–13-án Var sóban tar tott 57. ülé -
sén:

– üd vöz lik a Kö zép tá vú Pri o ri tá sok és az
EUPAN mun ka prog ram ja i nak1 si ke-
res vég re haj tá sát, to váb bá a len gyel el-
nök ség ál tal 2011 má so dik fe lé ben el ért
je len tõs ered mé nye ket;

– üd vöz lik az ér de kes és ér té kes té má kat,
illetve pro jek te ket, kü lö nös képp a 6.
Mi nõ ség ügyi Kon fe ren cia új szer ve ze ti
ke re tek kö zött tör té nõ meg szer ve zé -
sét, va la mint az Etika és a jó kor mányzás
ha té kony sá ga: a re form te vé keny sé gek ér-
té ke lé se a pénz ügyi vál ság kon tex tu sá ban
cím mel meg írt ta nul mányt;

– nagy ra ér té ke lik a Ki ter jesz tett Troj ka
és Trió tag jai ál tal a len gyel el nökség
szá má ra nyúj tott tá mo ga tást, illetve a
köz tük lévõ jó együtt mû kö dést, me lye -
ket a Há ló zat ha té kony mû kö dé sé nek
elõ fel té te le ként is tar ta nak szá mon. Fi-
gye lem re mél tó nak tart ják to váb bá az
EU PAN-ta gok, meg fi gye lõ or szá gok
és társ in téz mé nyek je len tõs rész vé te lét
– mely a nem zeti ügyek re ala pozott ér -
de kes esz me cse rék re, bench le ar ning re, 
azaz a jó gya kor lat át vé te lé re, va la mint
ma gas vá lasz adá si aránnyal és rep re zen -
ta ti vi tás sal bíró ta nul má nyok és je len -
té sek meg va ló sí tá sá ra sar kallt.

– üd vöz lik a fran cia el nök ség ide jén,
2008-ban el fo ga dott Je len tés az EUPAN
jö võ jé rõl címû do ku men tu mot kö ve tõ
to váb bi együtt mû kö dést az IIAS/EDPA
és OECD/GOV szer ve ze tek kel, és arra
buzdítják az EUPAN tagjait, hogy fon -
tolják meg az OECD/GOV szer vezettel
az elõ irány zott Köz szek tor In no vá ci ós
Ob szer va tó ri um té má já ban való együtt-
mû kö dés és esz me cse re le he tõ sé gét;

– el is me rik a ko ráb bi el nök sé gek ál tal el-
fo ga dott meg kö ze lí tés to váb bi al kal ma -
zá sát, to váb bá a meg fi gye lõ or szá gok és
társ szer ve ze tek kép vi se lõ i nek meg hí vá -
sát, illetve az EUPAN mun kájában való 
rész vé te lü ket.

2. Kö zép tá vú pri o ri tá sok té má i nak
és pro jekt je i nek meg va ló sí tá sa

2.1. Egy tel je sít mény ori en tált szer ve zet
irá nyí tá sa

2.1.1. Az eti ka és a jó kor mányzás
ha té kony sá ga (HRWG –
Hu mán erõ for rás Mun ka cso port)

A Fõ igaz ga tók nagy ra ér té ke lik az Eti ka
és a jó kor mány zás ha té kony sá ga a köz pon ti
köz igaz ga tás ban: a re form ered mé nyek ér té ke -
lé se a pénz ügyi vál ság kon tex tu sá ban címû,
26 tag ál la mot és az Euró pai Bi zott sá got le fe -
dõ em pi ri kus ta nul mányt, mely nek el ké szí -
té sé vel a len gyel el nök ség bíz ta meg az
EIPA-t. Üd vöz lik a ta nul mány el ké szí té se
so rán al kal ma zott in no va tív mód szer tant,
be le ért ve a nyi tott és gya kor la ti megköze-
lítést:

– egy fo lya ma to san fris sü lõ szak po li ti -
kai do ku men tum ki fej lesz té sét és va la -
mennyi EU PAN-tag kö zött tör té nõ
meg osz tá sát, me lyet a len gyel el nök ség
so rán fo lya ma to san al kal maz tak és fi-
nom ra han gol tak;

– nem ze ti ese tek be mu ta tá sát ab ból a cél-
ból, hogy fo kozzák az etika té májú
szak po li ti kák in téz mé nye sí té sé rõl foly-
ta tott esz me cse rét;

* Forrás: Re so lu ti on – 57th Me e ting of Di rec tors Ge ne ral,
Warsaw, 12–13 De cember 2011, ford. Si pos Réka.

1 Egy nyi tott, al kal maz ko dó és tel je sí tõ köz igaz ga tás. Kö zép-
tá vú pri o ri tá sok és mun ka prog ra mok az EUPAN szá má ra.
2011. jú li us–2012. de cem ber 31.
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– a ta nulmány alap ján és az zal kapcso -
latban foly ta tott el mé lyült esz me cse re
folytatását a HRWG- és a DG-ülé se-
ken;

– a kér dõ ívek ki ér té ke lé sét és a je len tés
el ké szí té sét.

A Fõ igaz ga tók fel ké rik az EUPAN ta go -
kat az ered mé nyek, a ta nul mány aján lá sai és
a meg fi gyelt tren dek to váb bi elem zé sé re.
Fõbb tren dek:

– a leg több tag ál lam ban meg fi gyel he tõ
trend a sza bá lyo zá sok szi go rí tá sá -
ra. En nek ke re té ben a nyilvánosságra-
 hozatalt egy re in kább ösz tön zik, eti kai
bi zott sá gok és el len õr zé sek (las sú in téz -
mé nye sü lés), va la mint meg fi gyel he tõ a
ma ga tar tás- és eti kai kó de xek szá má nak 
nö ve ke dé se;

– el té rés mu tat ko zik a több sza bályt és
sza bá lyo zást lét re hoz ni kí vá nó ten den -
cia és ezek vég re haj tá si fá zi sá ban je lent -
ke zõ, al kal man ként nem meg fe le lõ szin-
tû erõ fe szí tés kö zött;

– folyamatos igény me rül fel a rend szer
ha té kony sá gá nak és az eti ka nép sze rû -
sí té sé re hasz nált kü lön bö zõ sza bá lyo -
zá si esz kö zök ér té ke lé sé re;

– új eti kai sza bá lyo zá si esz kö zök al kal -
mazása je lenik meg szá mos – bár nem
min den – je len tõs nyil vá nos sá got él ve -
zõ eset ben;

– az irá nyí tást az egyik leg ha té ko nyabb
esz köz nek te kin tik az eti kai sza bá lyok
ha té kony sá gá nak nö ve lé sé re. Más rész -
rõl vi szont a nem meg fe le lõ irá nyí tás az
egyik leg na gyobb aka dályt je len ti. To-
váb bá a pénz ügyi vál ság ered mé nye ként 
ho zott dön té sek hoz zá já rul hat nak a ve-
ze tés be ve tett bi za lom csök ke né sé hez;

– a mun ka vi szony meg szû né se utá ni visz-
sza fog lal koz ta tás in téz mé nyé nek kor-
lá to zá sát igen rit kán al kal maz zák a tag-
ál la mok. Ugyan ak kor en nek je len tõ sé -
ge nõni fog a köz- és a ver senyszféra
kö zöt ti na gyobb mo bi li tás és a mun ka -
vál la lás nö vek võ ru gal mas sá ga miatt.
Az egyé ni és a köz érdek össze ke ve ré -
se visszatérõ je lenség, amint arra a
pénz ügyi vál ság rá mu ta tott né hány or-

szág ban. Kö vet ke zés képp fel me rült az
igény arra, hogy ezen a té ren jobb esz -
kö zök ter ve zé sé re össz pon to sít sa nak. 

A Fõ igaz ga tók arra ösz tön zik az EUPAN-
tagokat, hogy ter jesszék a je lentést a nem ze-
ti köz igaz ga tá suk ban, és – amennyi ben re le -
váns – fon tolják meg a je lentés vég sõ kö vet-
kez te té se i nek és aján lá sa i nak fi gye lem be vé te -
lét in teg ri tás po li ti ká juk ki dol go zá sa so rán.

2.1.2. A köz igaz ga tás po zi tív imá zsá nak
épí té se (IPSG/HRWG)

A Fõ igaz ga tók nagy ra ér té ke lik a köz-
szol gá lat po zi tív imázs épí té sé nek fon tos sá -
gá ról tar tott EU PAN-ta nács ko zá so kat. Az
esz me cse rék a kö vet ke zõ pon tok ra össz-
pon to sí tot tak:

– a köz igaz ga tás meg íté lé se a tár sa dal mon
be lül; 

– kor mány za ti erõ fe szí té sek a közigaz-
gatás irá nyá ban ta nú sí tott tár sa dal mi
hoz zá ál lás meg fi gye lé sé re és elem zé sé re;

– kor mány za ti kez de mé nye zé sek, ame-
lyek cél ja a köz igaz ga tás ne ga tív meg íté -
lé sé nek ja ví tá sa, olyan nem ze ti pél dák
fel vo nul ta tá sá val, ame lyek se gítségével
azo no sít ha tó vá vál tak azok a ta pasz ta la -
tok és is meretek, ame lyek a közigaz -
gatásnak a tár sa dal mon be lü li po zi tív
fel fo gás ja ví tá sa ér de ké ben tett erõ fe szí -
té se i bõl von ha tók le.

A fen ti kez de mé nye zé sek le he tõ vé tett ék
a ta nács ko zá sok részt ve võ i nek, hogy meg is -
mer ked je nek a leg újabb fej lesz té sek kel,
ame lyek nek cél ja a vál to zó kö rül mé nyek -
bõl fa ka dó ki hí vá sok kal való szem be sü lés
se gí té se. A Fõ igaz ga tók az Össze fog la ló a köz-
igaz ga tás po zi tív imázs épí té sé rõl címû do ku-
men tu mot a téma nem ze ti meg kö ze lí té sei
hasz nos össze fog la ló já nak ér té ke lik. 

A Fõ igaz ga tók elõ re ve tí tik a téma ki dol -
go zá sát a TU NED-dal tar tan dó kö zös ta lál -
ko zón, 2011. de cem ber 13-án.

A Fõ igaz ga tók a té má ban to váb bi egyez-
tetésekre és elem zé sek re buz dí ta nak az
EUPAN ke re te in be lül, az el jö ven dõ el-
nök sé gek alatt is.



2.1.3. Mi nõ ség ügyi Kon fe ren cia (IPSG)
A Fõ igaz ga tók meg kö szö nik a len gyel el-

nök ség nek, hogy el vál lal ta a 6. Mi nõ ség ügyi 
Kon fe ren cia (MK) meg szer ve zé sét, és azt az
EUPAN há ló zat egyik fõ vív má nya ként is-
me rik el. Fel is me rik to váb bá a 6. MK on li ne 
köz ve tí té sé ben rej lõ, rend kí vül hasz nos és
tá mo ga tan dó le he tõ sé ge ket, ame lyek kel a
kon fe ren cia von zób bá te he tõ és tar tal ma
meg is mer tet he tõ a szé le sebb kö zön ség gel.

A Fõ igaz ga tók nagy ra ér té ke lik to váb bá
az EU PAN-ta gok, meg fi gye lõ or szá gok és
tár sult szer ve ze tek gya kor la ti megközelí-
tését, amellyel ak tív rész vé tel re buz dí tot tak
a jó gya kor la tok el sa já tí tá sát cél zó mun ká -
ban, köz re mû köd tek a kon fe ren cia lebo-
nyolításában és annak nép sze rû sí té sé ben. To-
váb bá sze ret nék meg kö szön ni az EI PA-nak
a kon fe ren cia tar tal má val kap cso la tos elõ ké -
szü le tek ben nyúj tott köz re mû kö dé sét.

Ki e mel ten üd vöz lik a Há ló zat el sõd le ges
té má it a kon fe ren cia ple ná ris ülé se in és
hang sú lyoz zák azok fõ konk lú zi ó it az aláb-
bi te rü le te ken:

– bi za lom te rem tés a köz me nedzs ment se-
gít sé gé vel; 

– az ér de kel tek be vo ná sa a dön tés ho za -
tal ba és a szol gál ta tás nyúj tá si fo lya ma -
tok ba; 

– ügy fél ori en tált kul túr a meg ho no sí tá sa
a köz igaz ga tás ban;

– ered mény ori en tált gon dol ko dás a köz-
me nedzs ment ben.

A Fõ igaz ga tók ki emelt fon tos sá gú nak tart-
ják a kon fe ren ci án részt vevõ tag or szá gok
köz igaz ga tá sa i nak hasz ná ra váló leg fõbb ta-
nul sá ga i nak, ered mé nye i nek meg va ló sí tá sát
és nép sze rû sí té sét, mi vel ez el en ged he tet len a
jó ered mények el érése és az MK-tevékeny -
ségek fenn tart ha tó sá gá nak ösz tön zé se szem-
pont já ból.

A Fõ igaz ga tók mél tá nyol ják az MK fenn-
tart ha tó sá gá val kap cso la tos téma ke re tén
be lü li mun ka foly ta tá sát, az ins pi rá ló jó gya-
kor la to kat és az ezzel kap cso la tos koncep-
ciók meg osz tá sát az IPSG-ta gok kö zött.

Fel ké rik a jö võ be li szer ve zõ ket és az
IPSG-t a kon fe ren cia ülé se i nek to váb bi for-

mai fej lesz té si le he tõ sé ge i nek fel ku ta tá sá ra
a köl csön ös ta nu lás meg könnyí té se ér de ké -
ben, va lamint arra, hogy lás sák el a kon fe-
ren cia rész te võ it konk rét meg ol dá sok kal és
a jö võ re vo nat ko zó ja vas la tok kal, ame lye -
ket hasz no sí ta ni tud nak a sa ját szer ve ze te ik -
ben.

A Fõ igaz ga tók üd vö zöl ték a lit ván de le gá -
ció aján la tát, hogy a 7. Mi nõ ség Kon fe ren ci -
á nak le he tõ ség sze rint Lit vá nia ad jon ott-
hont 2013 má sodik fe lében, a lit ván el nök-
ség ide jén.

2.1.4. Kö zös Ér té ke lé si Ke ret rend szer
(IPSG/CAF)

A Fõ igaz ga tók mél tá nyol ják a Ta nul mány
a Kö zös Ér té ke lé si Ke ret rend szer hasz ná la tá ról,
tá mo ga tá sá ról és jö võ jé rõl címû mun kát. Üd -
vöz lik az ered mé nye it és tá mo gat ják a Kö zös
Ér té ke lé si Ke ret rend szer (CAF) szak ér tõi
cso port ját a mo dell CAF 2012-es ver zi ó já hoz 
tör té nõ adap tá ci ó já ban, fi gye lem be véve a
fel hasz ná lók igé nye it és el vá rá sa it. Az összes
or szá got a fo lya mat ban való rész vé tel re buz-
dítják. A ja vasolt 2012-es mo dell e-publi-
kációjának mo dern vál to za tát ki e mel ten
üdvöz lik az ál ta la kí nált új fel hasz ná lás sal
kap cso la tos le he tõ sé gek nek és a kör nye zet -
tu da tos ság nak kö szön he tõ en.

A Fõ igaz ga tók kö szö ne tet mon da nak
Nor vé gi á nak, ami ért ön kén te sen vál lal ta az
5. Euró pai CAF Fel hasz ná lói Ese mény meg-
szer ve zé sét 2012-ben Os ló ban, va la mint el-
is me rik a ta pasz ta lat meg osz tás és a CAF-
 felhasználók kö zöt ti esz me cse re foly to nos -
sá gá nak fon tos sá gát.

2.1.5. Ügy fél elé ge dett ség-me nedzs ment
(IPSG/CSM)

A Fõ igaz ga tók meg erõ sí tik az ügy fél/ál -
lam pol gár-köz pon tú ság je len tõ sé gét, mint
a köz szol gál ta tás-nyúj tás mi nõ ség- és ha-
tékonyságfejlesztésének egyik alap vetõ fel -
té telét.

Meg kö szö nik az Ügy fél elé ge dett ség-me -
nedzs ment Tanu ló cso port tag ja i nak (CSM
LT – Le arning Team on Cus tomer Sa tisfac-
tion Ma nagement), a bel ga, a ma gyar és a

EUPAN 57. Fõigazgatói Határozat 113



len gyel el nök ség nek, va la mint az EI PA-nak
a mun ká ját, mely nek cél ja a Mér jünk, hogy
fej lesszünk. A köz szfé ra tel je sít mé nyé nek ja ví -
tá sa az ál lam pol gár/ügy fél-elé ge dett ség in for -
má ci ók alap ján címû irány el vek fel vá zo lá sa
volt és nagy ra ér té ke li a spa nyol el nök ség
(2010. jú nius) alatt adott man dátum si ke-
res tel je sí té sét. A ta nu ló cso port 18 hó na pos
man dá tu ma je len fél év vel ér vé get.

A Fõ igaz ga tók nagy ra ér té ke lik a CSM
LT-vel való együtt mû kö dés kö vet kez té ben
a tag ál la mok ban vég be ment fej lõ dést, a je-
len le gi és a ko ráb bi man dá tu mok alatt. El is -
mervén a CSM LT ered ményességét és ha -
tékonyságát, fel ké rik az EU PAN-ta go kat,
hogy nem ze ti köz igaz ga tá suk ban nép sze rû -
sítsék és ter jesszék az LT mun kájának ered -
mé nye it a CSM te rén lévõ kez de mé nye zé -
sek fel ka ro lá sá val, mint pél dá ul:

– az Euró pai alap el vek az ügy fél elé ge dett -
ség-me nedzs ment te rén és a Mér jünk, hogy
fej lesszünk. A köz szfé ra tel je sít mé nyé nek
ja ví tá sa az ál lam pol gár/ügy fél-elé ge dett-
ség in for má ci ók alap ján címû tanul -
mányok to váb bi for dí tá sa és ter jesz té se;

– a té má nak szen telt kon fe ren ci ák, ese-
mé nyek és tré nin gek szer ve zé se;

– a köz szol gál ta tás-nyúj tás tö ké le te sí té -
sét cél zó nem ze ti esz kö zök to váb bi fej-
lesz té se.

Fi gye lem be véve az ügy fél/állampolgár-
 központúságot, a Fõ igaz ga tók ak tív rész-
vételre buz dít ják az EU PAN-ta go kat a té-
má ban az el kö vet ke zõ el nök sé gek ide jén is
az IPSG-ülé se ken, pél dá ul:

– a kü lön bö zõ mód sze rek, esz kö zök és jó
gya kor la tok be azo no sí tá sá val és meg-
osz tá sá val;

– vi ták és elem zé sek for má já ban, az IPSG-
 ülések ke re tén be lül CSM-mel kap cso la -
tos szek ci ók szer ve zé sé vel;

– az IPSG szem pont já ból re le váns CSM-
 mel kap cso la tos té mák ról ké szí tett je-
len té sek el ké szí té sé nek meg fon to lá sá -
val;

melyet az Int raneten és az EUPAN hon lap-
ján tör té nõ kom mu ni ká ció se gí t elõ.

2.2. A válság nyo mán
A Fõ igaz ga tók ér té ke lik a len gyel el nök -

ség erõ fe szí té se it a nem ze ti köz szol gál ta tá -
sok ra jel lem zõ fog lal koz ta tá si hely zet jö võ -
jé rõl szóló esz me cse rék kez de mé nye zé sé re
vo nat ko zó an, és el is me rik a len gyel el nök -
ség Ál la pot ja ví tás a nem ze ti köz szol gál ta tá -
sokban és az uniós jog szabályok – az EUPAN
szá má ra nö vek võ je len tõ sé gû kér dés címû do -
ku men tum el ké szí té sét, mely to váb bi esz-
me cse rék fon tos be ve ze tõ je ként szol gál az
EUPAN ke re te in be lül.

A Fõ igaz ga tók üd vöz lik a dán el nök ség
ja vas la tát a fog lal koz ta tá si hely zet javítá-
sáról szóló esz me cse rék foly ta tá sá ra. A té-
mát to váb bi vizs gá ló dás ra tart ják ér de mes -
nek, 2012 elsõ fe lében a len gyel el nökséggel
együtt mû kö dés ben. 

A Fõ igaz ga tók to váb bá fi gye lem be ve szik 
a len gyel el nök ség ál tal kez de mé nye zett „ru-
gal mas biz ton ság” kon cep ci ó já ról fo lyó esz-
me cse rék kö vet kez te té se it. E kon cep ció
eszköz ként szol gál hat a köz igaz ga tá sok mo-
der ni zá lá sa, va la mint a szé le sebb tár sa dal mi
és ál lam pol gá ri el vá rá sok nak és igé nyek nek
való nap ra kész meg fe le lés elõ moz dí tá sá ban.

2.3. Fel sõ ve ze tõk
A Fõ igaz ga tók ér té ke lik a fel sõ ve ze tõk

köz igaz ga tás ban be töl tött sze re pé rõl szóló,
a je len le gi ki hí vá sok ra fó ku szá ló esz me cse -
rék foly tatását. Mind a HRWG-, mind az
IPSG-ta lál ko zók ke re te in be lül ren de zett
ülések el érték a cél jukat, azaz az EU PAN-ta-
gok, társ or szá gok és társ in té ze tek köz vet len 
kom mu ni ká ció ré vén elõ se gí tett ta pasz ta lat -
cse ré jé nek erõ sí té sét. A Fel sõ ve ze tõi szin ten
való ko or di ná ció, együtt mû kö dés és köz re mû -
kö dés té máját (HRWG), illetve a Fel sõ ve ze -
tõk, mint a vál to zás és in no vá ció elõ moz dí tói
té mát (IPSG) vizs gá ló ülé sek a ko ráb bi el-
nök sé gek mun ká i val – kü lö nö sen a ma gyar
el nök ség alatt lét re ho zott BLC (Bench-le ar -
ning Circ le) In no vá ci ós Ké pes sé get – is meg-
te rem tet ték a kap cso la tot. A té mák ke ze lé se
a kö vet ke zõ el nök sé gek fel ada ta, akik ezt a
je len le gi Kö zép tá vú Pri o ri tá sok nak meg fe -
le lõ en prog ram ja ik ke re te in be lül vég zik.
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A Fõ igaz ga tók üd vöz lik az „agy trösz tök”
(think-tanks) és más, köz igaz ga tás sal fog lal -
ko zó kül sõ elem zõ köz pon tok egy re nö vek -
võ sze re pé rõl és hoz zá adott ér té ké rõl foly ta -
tott esz me cse rét, mely lé nye ge sen hoz zá já -
rul hat a kor mány za ti ad mi niszt rá ció kom-
pe ten ci á já nak tar tós meg erõ sí té sé hez.

2.4. In for má lis tár sa dal mi pár be széd
(HRWG)

A Fõ igaz ga tók üd vöz lik a fo lya ma tos in-
for má lis együtt mû kö dést a Szak szer ve ze tek
Nem ze ti és Euró pai Köz igaz ga tá si Delegá-
ciója (TUNED) kép vi se lõ i vel, amely a gö-
döl lõi 56. DG-ülé sen jó vá ha gyott meg álla -
po dás alap ján szer ve zõ dik.

A Fõ igaz ga tók el is me rik ak tu á lis kö zös
ér dek lõ dés re szá mot tar tó té ma ként az e fél-
év re ja va solt tár gya lá si pon tot, a közszol-
gálat po zi tív imá zsá nak meg te rem té sét. El-
ismerik az EUPAN tag ja i nak, ne ve ze te sen
Svéd or szág nak és Hol lan di á nak, a je len le gi
TRO I KA-nak és a TRIO tag ja i nak, va la -
mint a TU NED-nak je len tár gyalás elõ ké-
szí té sé hez nyúj tott hoz zá já ru lá sát.

A gö döl lõi ha tá ro zat sze rint a Fõ igaz ga-
tók üd vöz lik az el kö vet ke zen dõ dán el nök -
ség fel aján lá sát, mely sze rint ér té ke lés re ke-
rül a TU NED-dal való együtt mû kö dé si le-
he tõ ség ide ig le nes me cha niz mu sa, és hogy
en nek nyo mán ja vas la tot ké szí te nek egy
jövõ beli együtt mû kö dé si mo dell re, ame lyet
a jú ni u si kop pen há gai DG-ta lál ko zón mu-
tatnak be (va la mint el fo ga dá sa ese tén a rá-
következõ DG-TU NED-ta lál ko zón). A Fõ-
igaz ga tók ösz tön zik a TU NED-dal tör té nõ
to váb bi együtt mû kö dést a kö vet ke zõ el nök -
ségek alatt is.

3. Ho ri zon tá lis te vé keny sé gek

3.1. EU PAN-hon lap (HRWG/IPSG)
A Fõ igaz ga tók mél tá nyol ják a len gyel el-

nök ség azon tö rek vé se it, hogy az EUPAN-
hon lap tel je sen üzem ké pes sé vál jon, és a
kom mu ni ká ció egy új és ha té kony esz kö ze -
ként szol gál jon az EU PAN-ta gok, va la mint

az EUPAN és a nagy közönség kö zött az
aláb bi funk ci ók el lá tá sá val:

– nap ra kész do ku men tu mok, ta nul má -
nyok, va la mint a Há ló zat tal kap cso la -
tos ese mé nyek rõl és te vé keny sé gek rõl
szóló in for má ci ók fel töl té se és ter jesz -
té se;

– az EI PA-val és az Apo gee In formation
Sys tem Int tel kö zö sen tré nin gek szer ve -
zé se az EU PAN-me nedzs ment iránt el-
kö te le zett EU PAN-ad mi niszt rá to rok
szá má ra, kü lö nös te kin tet tel a ki ter jesz -
tett TRO I KA-or szá gok ra;

– az Int ra net mû kö dé sé nek és a CMS-ké-
zi köny vek fel töl té sé nek ko or di ná ci ó ja, 
me lyek az EU PAN-hon lap Int ra net jé -
re tör té nõ fel töl tés után el ér he tõ vé vál-
nak min den EU PAN-tag szá má ra;

– a hon lap-me nedzs ment aka dá lya i nak
le bon tá sát cél zó kez de mé nye zé sek.

A Fõ igaz ga tók mél tá nyol ják az EIPA tá-
mo ga tá sát. Az EU PAN-hon lap szer kesz tõi
irány el ve i nek2 meg fe le lõ en kell mû köd tet -
ni a to váb bi ak ban a hon la pot. 

To váb bá a Fõ igaz ga tók arra biz tat ják
a kö vet ke zõ el nök sé ge ket, hogy a ko ráb -
bi el nök sé gek alatt ki fej lesz tett, az egész
Háló zat ered mé nyes sé gé nek és lát ha tó sá -
gá nak erõ sí té sét cél zó EUPAN hon lap ra
ala poz zák mun ká ju kat. Fel ké rik az el kö -
vet ke zõ el nök sé ge ket, hogy foly tas sák a
meg kez dett mun kát a hon lap ál tal elér-
hetõvé tett le he tõ sé gek ki hasz ná lá sá val és
nép sze rû sí té sé vel annak ér de ké ben, hogy
to vább fej lesszék az EU PAN-ta gok kö zöt -
ti együtt mû kö dést, nö vel jék a há ló zat lát-
ha tó sá gát, me gos szák a jó gya kor la to kat és
a nagy kö zön ség kö ré ben nép sze rû sít sék
az ered mé nye ket.

3.2. Az EU PAN-ké zi könyv fris sí té se
(HRWG/IPSG)

A Fõ igaz ga tók üd vöz lik a len gyel el-
nökség kez de mé nye zé sét az EU PAN-ké zi -
könyv nap ra ké szen tar tá sá ra. Mél tá nyol ják
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a HRWG- és az IPSG-ta gok ál tal a do ku-
men tum je len le gi ver zi ó já nak meg va ló sí tá -
sá hoz nyúj tott hasz nos hoz zá já ru lá sát és el-
fo gad ják az EU PAN-ké zi könyv fris sí tett
struk tú rá ját és tar tal mát. 

A fris sí tés ered mé nye i re ala poz va, illet-
ve a ké zi könyv elõ sza vá ban be mu ta tott öt-
le te ket kö vet ve a Fõ igaz ga tók fel ké rik az
EUPAN tag jait, hogy te gyék köz zé a ké zi-
köny vet we bol da la i kon.

A Fõ igaz ga tók arra buz dít ják az el kö vet -
ke zõ el nök sé ge ket, hogy szük ség ese tén az
EU PAN-ké zi könyv tar tal mát rend sze re sen
fris sít sék.

4. Zá ra dék: Ki ad vá nyok

A Fõ igaz ga tók jó vá hagy ják az aláb bi do-
ku men tu mok EUPAN we bol da lá nak nyil-

vá no san hoz zá fér he tõ ré szén való meg je len -
te té sét:

– A Fõ igaz ga tók 57. ülé sé nek (Var só,
2011. de cem ber 12–13.) Ha tá ro za ta;

– Az Eti ka és a jó kor mányzás ha té kony sá -
ga: A re form te vé keny sé gek ér té ke lé se a
pénz ügyi vál ság kon tex tu sá ban cím mel
ké szült vég sõ je len tés;

– A Kö zös Ér té ke lé si Ke ret rend szer hasz ná-
la tá ról, tá mo ga tá sá ról és jö võ jé rõl szóló
ta nul mány ról ké szült vég sõ je len tés;

– Út mu ta tó: Mérjünk, hogy fej lesszünk.
A köz szfé ra tel je sít mé nyé nek ja ví tá sa az
ál lam pol gár/ügy fél-elé ge dett ség in for má-
ci ók alap ján;

– A köz szol gá lat po zi tív tár sa dal mi meg íté-
lé sé nek épí té sét összeg zõ do ku men tum;

– A len gyel el nök ség Ál la pot ja ví tás a
nem ze ti köz szol gál ta tá sok ban és az uni ós
jog sza bá lyok ról szóló do ku men tu ma;

– Az EU PAN-ké zi könyv – len gyel fris sí tés.



JE NEI ÁG NES

Kom mu ni ká ló
ön kor mány za tok,
kül föl di gya kor la tok1

Az ön kor mány za ti kom mu ni ká ci ó val
– ezen be lül, a la kos ság gal tör té nõ kom mu -
ni ká ci ó val – kap cso lat ban a Ma gyar or szá -
gon hoz zá fér he tõ szak iro da lom meg le he tõ -
sen hi á nyos. Az aláb bi ta nul mány e te rü let
át gon dolt mû köd te té sé nek je len tõ sé gé re
hívja fel a fi gyelmet, és össze foglalja a szer zõ
né hány sa ját, 2011 fo lya mán kül föl dön
(norvég, hol land, né met, olasz) vég zett te -
rep ku ta tá sá nak ered mé nyét.2 A ta pasz ta la -
to kat össze gez ve, vé gül meg kí sér li meg fo -
gal maz ni a „jó” ön kor mány za ti (la kos sá gi)
kom mu ni ká ció kri té ri u ma it. 

Ön kor mány za ti, la kos sá gi
kom mu ni ká ció

Az ön kor mány za ti, la kos sá gi kom mu ni -
ká ció cél cso port jai: a he lyi la ko sok (mint
mak ro ka te gó ria), in téz mé nyek, he lyi mé dia,
vál lal ko zók, non pro fit szer ve ze tek, egye sü le -
tek. Ezek a cso portok ter mészeten egy te le-
pü lé sen egy mást rész ben át fe dõ, össze té te lü -
ket és ha tá ra i kat il le tõ en ru gal ma san vál to zó
hal ma zo kat ké pez nek.

A la kos sá gi kap cso lat tar tás cél ja, hogy tá-
jé koz tas sa a la ko so kat az ap pa rá tus mun ká -
já ról, a dön té sek rõl, ha tá ro za tok ról, az el-

látott fel ada tok ról, te vé keny sé gek rõl, ezek
ered mé nye i rõl; vé le mé nye ket gyûjt sön be
és dol goz zon fel, fi gyel jen a la ko sok igé nye i -
re, ala kít sa, struk tu rál ja a he lyi tár sa dal mi
pár be széd ke re te it. A kom mu ni ká ció egy-
ben in for má lás, meg gyõ zés, te vé keny sé gek
ko or di ná lá sa, közösségfejlesztés, prob lé ma -
meg oldás, a részvétel ösz tön zé se, kul tú ra ala -
kí tás.

A kom mu ni ká ció esz kö zei közé so rol ha -
tók a sze mély kö zi ta lál ko zás ra le he tõ sé get
adó fó ru mok, a fo ga dó ó ra, la kos sá gi fó ru -
mok, a nyil vá nos tes tü le ti ülé sek, kü lön fé le
ese mé nyek, ren dez vé nyek. To váb bá ide tar-
toz nak a me di a ti zált fó ru mok, pél dá ul ön-
kormányzati la pok, rá dió és a változatos, ki -
sebb-na gyobb kép er nyõn (pc, lap top, táb la -
gép, smart phon, smart tv) kü lönféle mû so-
rok, illetve di gi tá lis tar tal mak (he lyi tévé
mû so rai, di gi tá lis tévé köz ér de kû por tál jai,
elekt ro ni kus hír le ve lek, az ön kor mány zat
hi va ta los por tál ja, kö zös sé gi ol da lak, blo gok 
stb.). A kommunikáció sokcsatornás.

Az elég te len in for má ció szol gál ta tás, a fi-
gye lem ér zé kel te té sé nek és a kom mu ni ká ci -
ó nak a hi á nya el szi ge tel, bi zony ta lan sá got,
rossz han gu la tot te remt, rá adá sul be in dít egy
spi rált: az in for má ció hi ány in for má ció ge ne -
rá lást in du kál. A bi zal mat lan ság te hát fel té te -
le zé sek nek, össze es kü vés-el mé le tek nek nyit-
ja meg az utat, a ne ga tív hí resz te lé se ket pe dig
ne he zen le het visszá juk ra for dí ta ni.3

Egy ilyen hely ze tet tu da tos, pro ak tív
kom mu ni ká ci ó val meg le het elõz ni. Olyan
kom mu ni ká ci ó val, amely cél ja az ön kor -
mány zat és az egyes cél cso por tok kö zöt ti
köl csön ös bi za lom ki épí té se. Ter mé sze te sen, 
ha a pro fesszi o ná li san fel épí tett és kom mu ni -
kált kép nincs össz hangban a pol gármester és
az ön kor mány zat mun ká já val, ak kor min-
den idõ- és pénz be fek te tés hi á ba va ló volt.

A köl csön ös bi zal mon nyug vó kap cso lat
ki ala kí tá sa ér de ké ben sze ren csés, ha az ön-
kor mány za tok ké pe sek szim met ri kus, part-

1 A szer zõ ezú ton is kö szö ni az in ter júk meg szer ve zé sért
nyúj tott se gít sé get Kõ nig Ba lázs nak, Dzsin gisz Gá bor nak, 
Isa bel le Küb ler nek, Ling ner Skra pits Krisz tá nak, Leda
Gu i di nek, �yste in Ha u gen nek, Pina Lal li nak, Chris ti an
O. Ste ger nek, Pe ter Ra vi ol nak, Sab ján Ka ta lin nak.

2 A hi vat ko zott ku ta tás nak a Bu da pes ti Cor vi nus Egye-
tem 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005. számú TÁMOP
prog ram Ha té kony ál lam, szak ér tõ köz igaz ga tás, re gi o ná -
lis fej lesz té sek a ver seny ké pes tár sa da lo mért al pro jekt je,
azon be lül az ál lam ka pa ci tá sa – szak ér tõk, hi va tal no -
kok, po li ti ku sok mû he lye adott he lyet.

3 Lásd a szer ve ze ti kom mu ni ká ci ós ku ta tá so kat, össze fog -
la ló an pél dá ul NYÁ RÁ DY Gá bor né–SZE LES Pé ter: PR
I–II., Bu da pest, Per fekt Ki adó, 2004.
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ne ri kap cso la tot ki ala kí ta ni a pol gá rok kal.
Ami kor nem ki elé gí tõ a kap cso lat, leg in -
kább a kom mu ni ká ció mód ján vál toz tat va
le het a pol gá rok tu do má sá ra hoz ni a mó do -
sítás szán dékát. Eb ben az eset ben új ala pok-
ra kell he lyez ni a kül sõ kom mu ni ká ci ót:
min den olyan te vé keny sé get be kell ter vez -
ni és le kell bo nyolítani, amely a meg isme-
rést és a meg értést szol gálja a szer vezet és az
ügy fe lek, la ko sok kö zött, amely meg elõ zi és
kor ri gál ja a szó be széd út ján ter je dõ té ves in-
for má ci ó kat; amely kü lön fé le – le he tõ -
ség sze rint sze mély kö zi kom mu ni ká ci ó ra is
le he tõ sé get adó – ese mé nyek kel, ren dez vé -
nyek kel az ön kor mány zat el fo ga dott sá gát,
hi te les sé gét nö ve li.

A köl csön ös bi za lom ki tû nõ le he tõ sé get
nyújt az együtt mû kö dés re, amely ben az ön-
kor mány zat és a la ko sok is tesz nek erõ fe szí -
té se ket egy kö zös cél ér de ké ben. A la ko sok
be vo ná sá nak szint je – a tár sa dal mi rész vé tel, 
a par ti ci pá ció szint jei – a pusz ta tá jé koz ta tás
szintjétõl (amely még nem köl csönös, de az
összes kö vet ke zõ szint alap já nak te kint he -
tõ) a kon zultáción át egé szen a la kosok és az
ön kor mány zat tény le ges együtt mû kö dé sé ig 
vagy akár az ese ti fe le lõs ség de le gá lá sá ig ter-
jed het.4

Ön kor mány za ti kommunikáció
külföldön

A kül föl di ku ta tá sok arra ke res tek vá-
laszt, va jon ho gyan mû ködik az ön kor-
mány za ti, la kos sá gi kom mu ni ká ció más he-
lye ken. Az egyes or szá gok ki vá lasz tá sa a
szak iro da lom elõ ze tes fel dol go zá sa alap ján
tör tént: olyan ön kor mány za tok vizs gá la ta
volt a cél, ahol a la kossággal tör ténõ kap cso-
lat tar tás és/vagy az on li ne mé dia hasz ná lat
in no va tív gya kor la ta i ra le het szá mí ta ni. Az
adat gyûj tés mód sze re a fé lig struk tu rált in-
ter jú ké szí tés volt, ezt ön kor mány za ti ki ad -

vá nyok elem zé se egé szí tett ki. Az in ter júk
meg szer ve zé sé ben he lyi köz igaz ga tá si szak-
em be rek se gí tet tek.

Norvég tapasztalatok
Az ön kor mány za ti szfé rá ban az on li ne

esz kö zök el ter jedt sé ge, a hasz ná la tuk ha té -
kony sá gá ba, az e-de mok rá ci á ba, az e-rész vé -
tel le he tõ sé gé be fek te tett bi za lom rend kí vül
erõs Nor vé gi á ban. 2011 elsõ ne gyed évé ben
az ön kor mány za tok 58 szá za lé ka hasz nál ta
a kö zös sé gi mé di át, ará nyuk a ter vek sze rint
az év vé gé re 71 szá za lék ra emel ke dik. Egye-
lõ re azon ban na gyon ke ve sen van nak azok,
akik pro fesszi o ná li san meg ala po zott stra té -
gia men tén él nek vele, ezt 46 szá zalékuk ter -
ve zi a kö ze li jö võ ben.5 A leg nagyobb ki hí-
vá sok ezen a té ren szá muk ra az erõ for rá sok
és a szak ér tõk moz gó sí tá sa, a szük ség sze rû
bel sõ szer ve ze ti át ala kí tás el vég zé se, a stra té -
gi ai ta nács adás hi á nya és az ön kor mány -
zat–la kos ság pár be szé dé nek ki ala kí tá sa.
Egye lõ re az ön kor mány za tok nagy rész e jel-
lem zõ en egy irá nyú kom mu ni ká ci ót foly tat
a kö zös sé gi mé di án ke resz tül, még ak kor is,
ha tisz tában van vele, hogy a kö zösségi mé -
dia iga zi ere je ab ban rej lik, hogy ké pes a két -
irá nyú kom mu ni ká ci ó ra.

B�rum (100 000 lakos)6

A la ko sok szá má ra el ér he tõ ön kor mány -
za ti szol gál ta tá sok szín vo na la rend kí vül ma-
gas, ezért ezt a vá rost tart ják Nor végia „le-
gél he tõbb” és mul ti kul tu rá lis vá ro sá nak.
B� rum ön kor mány zat kom mu ni ká ci ós te-
vé keny sé gé nek fõ cél ja, hogy a he lyi de mok -
rá ci át, a he lyi kö zös sé ge ket fenn tart sa és fej-
lessze. Ezért a kom mu ni ká ci ós cé lok a kö-
vet ke zõk: kor rekt és ért he tõ tá jé koz ta tást
nyúj ta ni a pol gá rok nak jo ga ik ról, lehetõ-
ségeikrõl és a köz szol gál ta tá sok ról; pár be -
széd re ösz tön zés. A cél cso por tok: az ön kor -
mány zat hoz tar to zó la kos ság; az ön kor -
mány zat köz tiszt vi se lõi. A tá mo ga tók, a

4 PAL LAI Ka ta lin: Tár sa dal mi rész vé tel. Be ve ze tés a he lyi ön-
kor mány za ti kép vi se lõk szá má ra, Pol gár mes ter Aka dé -
mia so ro zat, Ön kor mány za ti ve ze tõk kép zé se, Te le pü lé -
si Ön kor mány za tok Or szá gos Szö vet sé ge, 2010.

5 BETA.KOMM Un der so kel se om bruk av so si a le me di er
i kom mu ne sek to ren 2011. Kom mu ne sek to rens int eres-
se- og ar be ids gi ve ror ga ni sas jon, 2011.

6 https://www.ba e rum.kom mu ne.no/



mé dia, más ön kor mány za tok és a köz szfé ra
– a szó tág ér telmében – szin tén fon tos cél-
cso port. A kom mu ni ká ci ós plat for mok
hasz ná la tá nál a ve zér lõ ér té kek: nyi tott ság,
tisz te let és bá tor ság.

Az ön kor mány zat kom mu ni ká ci ós osz-
tálya 2010-ben a ko ráb bi mé dia stra té gi á ja
és krí zis kom mu ni ká ci ós stra té gia alap ján,
azok to vább fej lesz té sé vel új kom mu ni ká ci -
ós stra té gi át dol go zott ki. Eb ben a kö zös sé gi 
mé dia hasz ná lat is ki tün te tett sze re pet kap.
A stra té gia al ko tás ra azért ke rült sor, mert a
vá ros ve ze té se ér zé kel te, hogy az on li ne mé-
dia kör nye zet ben a jól in for mált, ön tu da tos
pol gá rok egy re ma ga sabb szin tû pro fesszi o -
na li tást, ko or di ná ci ós te vé keny sé get és a di a -
ló gus le he tõ sé gét vár ták el az ön kor mány -
zat tól. Maga az ön kor mány za ti tör vény is
arra kö te le zi a vá ros ve ze té sét, hogy ak tív
kom mu ni ká ci ót foly tas son. A tá jé ko zó dás -
hoz való jog ról szóló tör vény ezen túl azt is
meg kö ve te li, hogy min den fel té telt biz to sít -
son a de mok rá cia, az át lát ha tó ság és a tár sa -
dal mi kont roll mû köd te té sé hez.

A stra té gia kü lön le ges sé ge az, hogy egy
kö zös sé gi rész vé te len ala pu ló on li ne kom-
mu ni ká ci ós fo lya mat ban jön lét re. A kom-
mu ni ká ci ós osz tály ve ze tõ je blog ban tet te
köz zé, hogy az ön kor mány zat meg kí ván ja
újí ta ni a kom mu ni ká ci ós stra té gi á ját, és
öröm mel fo gad ják az ezzel kap cso la tos ja-
vas la to kat. A blog nak ha tal mas si ke re lett a
lakosok kö rében, de az ak ció a he lyi nyil vá-
nos ság ke re te it is túl lép te, az egész or szág te-
rü le té rõl ér kez tek kom men tek, la i kus, hét-
köz na pi, gya kor la ti tu dást és szak ér tõi tu-
dást köz ve tít ve.

A dis kurzus két szin ten zaj lott: az elsõ
szin ten ma gá ról a stra té gi á ról, míg egy má-
so dik, me ta szin ten ma gá ról az in no va tív ön-
kor mány za ti kez de mé nye zés rõl, annak to-
váb bi ter jesz té si le he tõ sé gé rõl, az on li ne
par ti ci pá ció ke re te i rõl, kor lá ta i ról, ve szé -
lye i rõl. Ar ról, hogy mit koc káztat egy adott
ön kor mány zat po li ti kai ve ze té se, ha lét re -
hoz egy on line ago rát, ahol a lá tens vé lemé-
nyek meg je le né sé vel eset leg ki de rül, hogy a
la kos ság több sé ge a vá ros ve ze té sé vel el len -
té tes ál lás pon ton van bi zo nyos ügyek ben.

Min den eset re, a rész vé te li fo lya mat ban ki-
kris tá lyo so dott kom mu ni ká ci ós stra té gia
meg pró bál a di gi tá lis kul túr a tér nye ré sé vel
és a pol gá rok egy re nö vek võ rész vé te li igé-
nyé vel szá mol ni. A stra té gia sze rint az in for -
má ci ós és kom mu ni ká ci ós osz tály fel ada ta a
kül sõ kom mu ni ká ci ós kap cso la tok meg-
szer ve zé se és me ne dzse lé se (más ön kor -
mány za tok kal, la ko sok kal, vál lal ko zók kal) 
min den fé le csa tor nán ke resz tül, le gyen az
in ter net vagy sze mé lyes ta lál ko zás, fó rum,
ér te kez let.

Ezek alap ján, az egyes szá mú stra tégia az
ak tív és kö zért he tõ tá jé koz ta tás meg va ló sí -
tá sa. Így kell tá jé koz ta tást és ta ná cso kat ad-
ni a szol gál ta tá sok ról, a he lyi de mok rá cia
rend sze ré rõl és mû kö dé sé rõl a la ko sok nak
és a kí vül rõl jövõ lá to ga tók nak. Min den la-
kos szá má ra el ér he tõ vé kell ten ni az összes
in for má ci ót, és se gí te ni ab ban, hogy a la ko -
sok mind egyi ke tisz tá ban le gyen jo ga i val,
lehe tõségeivel és kö te le zett sé ge i vel. Nagy
hang súlyt kell fek tet ni a ren de le tek és az
ön kor mány za ti szol gál ta tá sok kö zért he tõ
meg fo gal ma zá sa. Ezzel kap cso lat ban pár be -
szé det kell ki ala kí ta ni a la kos ság gal (ûr la -
pok ról, do ku men tu mok ról, le ve lek rõl, bro-
sú rák ról, we bes szö ve gek rõl). Az ön kor -
mány za ti por tál nak jobb hoz zá fér he tõ sé get
(ac ces si bily) és egy sze rûbb ke zel he tõ sé get,
hasz nál ha tó sá got kell biz to sí ta ni. Elõ kell
se gí te ni a köz ér de kû ada tok in gye nes ter-
jesz té sét. A köz szol gál ta tá sok kö zöt ti kap-
cso lat rend szer meg szi lár dí tá sá ra egy kö-
zös fe lü le tet kell lét re hoz ni. Vé gül, B�rum
ön kor mány zat ról egy kö zért he tõ nyel ven
meg fo gal ma zott be mu tat ko zó anya got kell
ké szí te ni.

A ket tes szá mú stra té gia a rész vé te li kom-
mu ni ká ció, a di a ló gus meg te rem té sé re irá-
nyul. Épp ezért, az önkormányzat el hatá-
roz ta, hogy meg je le nik a leg több kö zös sé gi
plat for mon, és erre fel ké szí ti a köz tiszt vi se -
lõ ket. B�rum di gi tá lis hír ne vé ért az in for -
má ci ós osz tály fe le l, ezért a kol lé gák fel ké -
szí té se és a kö zös sé gi mé di án foly ta tott te vé -
keny ség is az õ ko or di ná ci ó juk kal tör té nik,
pél dá ul új fel hasz ná lói pro filt is õk hoz hat -
nak lét re. En nek az osz tály nak a ve ze té se fe-
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le lõs a meg je lent tar tal ma kért, a funk ci o na -
li tá sért és a si te-on fo lyó pár be szé dért. Elõ ír -
ja, hogy min den egyé ni pro fi lon ud va ri as és
ba rát sá gos han got kell meg üt ni, hi szen a kö-
zös sé gi mé dia a tár sa dal mi kom mu ni ká ció
szín te re. Az osz tály ve ze tõ je fel hív ja kol lé -
gái fi gyelmét a tény re, mely sze rint az em be-
rek nem min dig tud ják kü lön vá lasz ta ni az
ön kor mány zat ré szé rõl kom mu ni ká ló sze-
mély szak mai és sze mé lyes, di gi tá lis iden-
titását. Fi gyel mez te ti õket, hogy min den
inter neten fo lyó te vé keny ség ar chi vált és
vissza ke res he tõ. A kö zös sé gi mé dia a tár sa -
dal mi nyil vá nos ság rész e, min den ki fe le lõs
az ot ta ni meg nyil vá nu lá sa i ért, ezért kö rül te -
kin tõ ud va ri as és meg fon tolt ma ga tar tás kö-
ve ten dõ. Öt jó ta ná csot is meg fo gal maz.

1. Min den ki te kint se ma gát az ön kor -
mány zat „nagy kö ve té nek”! 

Aki a kö zös sé gi mé di á ban meg nyil vá nul,
egy szer re kép vi se li ma gát és a szer ve ze tét.
Épp ezért cél sze rû meg fon tol ni a po zí ci ó ra
és a mun ká ra vo nat ko zó in for má ci ók köz-
zé té te lé nek rész le tes sé gét. 

2. Min den kit a nyi tott ság és vi lá gos be-
széd jel le mez zen!

Õszin tén, ren de zet ten és át lát ha tó an kell
meg nyil vá nul ni. Fon tos azt tisz táz ni, hogy
ki kom mu ni kál, mi lyen po zí ci ó ból be szél
(magán vagy szak mai), és ah hoz a té má-
hoz szól jon hoz zá, amely nek szak ér tõ je. Ha
szük sé ges, meg je lö len dõ, ki le het szak ér tõ
az adott ügyben.

3. Fõ a kö vet ke ze tes ség és az ob jek ti vi tás!
Fon tos az el ér he tõ ség, va la mint a kons-

truk tív kri ti ká ra és vi tá ra ösz tön zés. Visz-
sza fo got tan és ba rát sá go san kell vi sel ked ni,
akkor is, ha a má sik fel indult ér zelmi ál la-
potban van vagy el ragadta a hév. Min denki a 
sa ját vi sel ke dé sé ért a fe le lõs. 

4. Fon tos a haj lan dó ság a má sik meg hall -
ga tá sá ra és a tu dás meg osz tá sá ra!

Az ér té kes is me re te ket, lin ke ket, szak ér -
tõi lis tát meg kell osz tani a kol légákkal és a
kül vi lág gal. 

5. Min den ki nek in teg ráns sze mély ként
kell vi sel ked nie!

Az ön kor mány zat az in for má ci ós és
kom mu ni ká ci ós rend szer nek az új stra té gia
alap ján tör té nõ ha té kony mû köd te te té sé vel
fel ada ta i nak ered mé nyes meg ol dá sát vár ja.

L�renskog (32 000 lakos)7

A nyi tott, mul ti kul tu rá lis, di na mi ku san
fej lõ dõ vá ros, egy re ke re set tebb, hi szen fél
óra alatt busszal is meg kö ze lít he tõ Os ló ból.
Az ön kor mány zat kom mu ni ká ci ós osz tá lya
egy fõ bõl, egy on li ne kom mu ni ká ci ós szak-
ér tõ bõl áll, aki a ku ta tás elõt ti na pon el in dí -
tott új hon lap szol gál ta tá sa it mu tat ta be egy
táb la gé pen, arra op ti ma li zált vál to zat ban.
Nor vé gi á ban az egyes te le pü lé sek – amennyi-
ben élni kí ván nak a le he tõ ség gel – in gyen jut-
hat nak hoz zá egy mi nisz té ri u mi fej lesz té sû,
szo fisz ti kált fel hasz ná lói tesz te ken ke resz tül -
ment in ter ne tes por tál hoz, annak táb la gép re, 
illetve okos te le fon ra op ti ma li zált vál to za tá -
hoz. (Ez to vább fej leszt he tõ, de ha pél dá ul
egy 250 fõs te le pü lés nek erre nincs ka pa ci tá -
sa, így is ki tû nõ en hasz nál ha tó és esz té ti kus.)

L�rens kog in ter ne tes por tál ján meg ta lál -
ha tó min den köz ér de kû adat, de a kép vi se lõ-
 testületi ta gok ha tár idõ nap ló ja, a hiva talok
egy más kö zöt ti le ve le zé se, a szom szédok egy-
mást be pa na szo ló le ve lei is nyilvá nosak. Az
on li ne kom mu ni ká ció, ugyan úgy, ahogy a
non ver bá lis, tár gyak út ján tör té nõ kom mu -
ni ká ció, az üveg fa lú épü le tek, üveg fa lú, egy-
más sal köl csö nö sen fel cse rél he tõ iro dák, tár-
gyalók és ter mek mind a nyi tottság el vét he -
lye zik a kö zép pont ba. Min den csa tor nán a fõ
üze net, hogy a nor vég köz igaz ga tás meg bíz -
ha tó, át lát ha tó mó don mû kö dik egy nyi tott,
de mok ra ti kus, ko ope ra tív tár sa da lom ban. 

L�rens kog egyi ke volt azok nak a te le pü lé -
sek nek, ame lyek (kez det ben hár man, majd
össze sen ti zen né gyen) 2006-tól egy két éves
pi lot prog ram ban be ve zet ték az „E-kez de mé -
nye zés” (E-ini ti a ti ve) gya kor la tát. Az on li ne
el já rás le he tõ vé te szi a te le pü lés la ko sa i nak,
hogy a kép vi se lõ-tes tü let szá má ra meg vi ta tás -
ra ja va sol ja nak té má kat, illetve, hogy alá írá -
suk kal csat la koz za nak a má sok ál tal elõ ter -
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jesz te ni kí vánt ügyek hez. Az elõ ter jesz tést a
kép vi se lõ-tes tü let web si te-ján ke resz tül le he -
tett meg tenni, amely nek a jogi alap ját az ön-
kor mány za ti tör vény az ügyek nyil vá nos
elõ ter jesz té sé nek (kez de mé nye zé sé nek) jo gá -
ról szóló cik kely nyújt ja.

2008-ban az ér té ke lõ bi zott ság meg ál la pí -
tot ta, hogy a ti zen négy te le pü lés bõl ki len cen
él tek ezzel a le he tõ ség gel, össze sen har minc -
egy ja vas lat ér ke zett az egyes kép vi se lõ-tes tü -
le tek hon lap já ra. Egyet ér vény te len nek nyil-
vá ní tot tak, mert név te len volt. A har minc ból 
ti zen há rom volt meg fe le lõ szám ban el len je -
gyez ve az ér vé nyes ség hez, így a kép vi se lõ-tes -
tü let eze ket meg vi tat ta és mind a ti zen hár mat 
tá mo gat ta. Az egyik már az ér té ke lés ide jé re
meg is va ló sult (az ér de kes ség ked vé ért: egy
má szó fal lé te sí té se az érin tett te le pü lé sen).
A fenn ma ra dó ti zen hét eset bõl né hány kí vül
esett az ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let
jog al ko tá si ha tás kö rén; né hány eset ben jó-
váhagyásra vár tak; volt, ami in kább vé le-
mény-nyil vá ní tás nak tûnt, mint elõ ter jesz -
tés nek; né há nyat ad mi niszt ra tív úton ke zel -
tek (nem volt szük sé ges a kép vi se lõ-tes tü let
elé ter jesz te ni).

Az elekt ro ni kus la kos sá gi kez de mé nye zé -
sek cél ja a hoz zá fé rés szé le sí té se, de az elõ ter -
jesz té si fo lya mat nyil vá nos fi gye lem mel kö-
ve té sé re is le he tõ sé get nyújt. Ha té ko nyab bá
te szi az in for má ció áram lás fo lya ma tát, és
új cso por to kat ak ti vi zál hat, kü lö nö sen fi a ta -
lo kat. Nor vé gi á ban a fi a ta lok köz ügyek be
tör té nõ be vo ná sát tart ják a leg prob le ma ti -
ku sabb nak. A vizs gált ön kor mány za tok in-
ter jú ala nyai er rõl hossza san be szél tek, meg-
erõ sít ve az ak tív ál lam pol gár ság ról a kö zel -
múlt ban le foly ta tott nem zet kö zi ku ta tás
ered mé nye it. Épp ezért, kí sér le ti jel leg gel, a
2011-es ön kor mány za ti vá lasz tá so kon 7 te le -
pü lé sen – köz tül L�rens kog ban – le he tõ vé
tették a fia talok szá mára, hogy már 16 éves
kor tól sza vaz za nak. A vá lasz tá so kat meg elõ -
zõ en, az érin tett is ko lák prog ra mot dol goz -
tak ki a fi a ta lok ál lam pol gá ri is me re tek kel és
gyakor latokkal tör té nõ fel ké szí té sé re. Szin-
tén a fi a ta lok be vo ná sá val, a kö zös sé gi rész vé -
te len ala pu ló vá ros fej lesz tés mód szer ta nát al-
kal maz va in dít 2012-ben L�rens kog vá ros ve -

ze té se egy on line, vir tu á lis te rek be ter ve zett
jö võ mû helyt.

Holland tapasztalatok
Hol lan di á ban az in ter jú ala nyok mind fon-

tos nak tar tot ták ki emel ni a vá ros ve ze tést il le -
tõ 2002-es vál to zá so kat, amely a ko ráb bi nál
pon to sab ban sza bá lyoz za a kép vi se lõ-tes tü let 
(döntéshozó ha talom) és a napi ügyek me ne-
dzse lé sé ért fe le lõs in té zõ bi zott ság (vég re haj -
tó ha ta lom) kü lön vá lasz tá sát. Kép vi se lõ nem
le het az in té zõ bi zott ság tag ja.

Almere (196 000 lakos)8

A mind össze har mincöt éves hol land
nagy vá ros, Al me re Amsz ter dam te her men -
te sí té sé re jött lét re te rü le té nek a ten ger bõl
tör té nõ el ke rí té sé vel, le csa po lá sá val, kiszá-
rításával, fel töl té sé vel. A fi a tal, év szá za dos
múlt tal, ha gyo má nyok kal nem ren del ke -
zõ vá ros ve ze té se tisz tá ban van az zal, hogy
min den – a tár sa da lom tu do má nyi ku ta -
tás ered mé nye i vel meg ala po zott – in no va tív 
öt le tet meg va ló sít hat a de mok ra ti kus mû-
kö dés hol land ha gyo má nyá nak to vább fej -
lesz té sé re. La ko sai szá má ra meg le he tõ sen
gaz dag, sok ré tû le he tõ sé get kí nál a kom mu -
ni ká ci ó ra, a kü lön bö zõ öt le tek, prob lé mák,
vé le mé nyek meg tár gya lá sá ra.

Az ön kor mány zat ré szé rõl a tá jé koz ta tás
a he lyi po li ti kai na pi lap két he ten te, szom-
ba ton meg je le nõ mel lék le té ben, va la mint
elekt ro ni kus hír le vé len ke resz tül tör té nik.
A la ko sok meg ke res he tik a pol gár mes tert,
illetve a kép vi se lõ-tes tü le ti vagy in té zõ bi -
zott sá gi ta go kat e-ma il ben, de el me het nek
fo ga dó órá ik ra is. Ed dig min den a magyar-
országi gya kor lat hoz ha son ló. Ezek mel lett
in no va tív kez de mé nye zés nek tû nik pél dá ul
a „Po li ti kai piac” el ne ve zé sû ren dez vény,
ame lyet a vá ros ve ze té se min den csü tör tök
este 19.00–22.30-ig tart a vá rosházán, és
amely leg in kább a Jür gen Ha ber mas ál tal
ide a li zált pol gá ri nyil vá nos ság esz mé nyét
tes te sí ti meg. A 18. szá za di pol gá ri nyil vá -
nos ság nak he lyet adó klu bok, ká vé há zak he-
lyett azonban egy ízig-vérig 21. szá zadi vá -
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ros há za ad he lyet a kép vi se lõk és pol gá rok
kon szen zus ke re sõ, ra ci o ná lis vi tá já nak.

Az, hogy mi lyen ügyet tárgyal az adott
este a kép vi se lõ-tes tü let, a la ko so kon mú lik.
Ál ta lá ban elég öt ven alá írást össze gyûj te ni
ah hoz, hogy a kép vi se lõ-tes tü let fog lal koz -
zon egy üggyel. Ah hoz, hogy egé szen biz to-
san dön tés is szülessen a kérdésrõl, százöt-
ven alá írást kell össze gyûjteni. (Ez egy kö -
rül be lül 200 000 la ko sú vá ros ban ál ta lá ban
rö vid idõ alatt min den ki nek si ke rül.) Sza bá -
lyo zott, hogy egy adott vá ros ve ze té si cik lus -
ban hány szor ke rülhet elõ egy ügy.

A ren dez vény pon to san meg ha tá ro zott
ko re og rá fia és for ga tó könyv sze rint zaj lik.
Az ügy is mer te té se a ple ná ris, web ka me rá -
zott, üveg fa lú te rem ben tör té nik. Ez után az
elsõ két órá ban „Kör for gó” (Ca ro u sel) kö-
vet ke zik. A kép vi se lõ-tes tü le ti ta gok fel ada -
ta az, hogy ez idõ alatt min den ren delkezés-
re álló ada tot, vé le ményt össze gyûjt se nek az
adott té má val kap cso lat ban. Eh hez az üveg-
te rem mel let ti ki sebb ter mek ben kü lön fé le
adat gyûj té si mód sze rek kel (kér dõ íves fel mé -
ré sek, szak ér tõi anya gok, fó kusz cso por tok
ered mé nyei stb.) elõ ké szí tett ada tok hoz, in-
for má ci ók hoz jut hat nak hoz zá, ki kér he tik
az ott meg je lent pol gá rok vé le mé nyét, fó-
kusz cso port vagy works hop tar tá sá val to-
váb bi in for má ci ó kat sze rez het nek a la ko -
sok tól. A lé nyeg, hogy a dön tés ho zás hoz
mi nél több in for má ci ót sze rez ze nek az ügy-
gyel kap cso lat ban.

A két órás „Kör for gás”-t fél órás nyil vá nos
vita kö ve ti az üveg fa lú te rem ben. Min den
eset ben fel szó lal egy, az el len ér ve ket meg-
fogalmazó hi va ta los op po nens, ne hogy vé-
let le nül elõ for dul jon, hogy az el len ér vek
implicit ma radnak. A vita után a kép vise-
lõ-tes tü let a te rem ben ma rad és meg hoz za
dön té sét. A la ko sok ad dig ott, a vá ros há zán,
egy má sik te rem ben a ren dez vény té má já val 
kap cso lat ban ren de zett ki ál lí tá son be szél -
get het nek (ezt ko ráb ban az ön kor mány zat
al kal ma zott jai ké szí tik elõ). A kép vi se lõ-tes -
tü let tag ja i nak össze sen ma xi mum fél óra áll
a ren del ke zés re a dön tés re. Igen nel vagy
nem mel sza vaz nak, és dön té sü ket rö vi den
in do kol ják. Vé gül ki hir de tik az ered ményt.

Az el já rás le he tõ vé te szi, hogy az egyes
ügyek ben ko ráb ban meg szo kott, át lag ban
két hó na pos dön té si idõ há rom, meg le he tõ -
sen in ten zív órá ra rö vi dül jön le. A ren dez -
vény elõ nye még, hogy a dön tési me chaniz-
mus min den ér dek lõ dõ szá má ra nyil vá nos -
sá, át lát ha tó vá vá lik. 

To váb bi ér té kes esz köz a kép vi se lõ-tes tü -
let ke zé ben a la kos ság dön tés ho zó fo lya ma -
tok ba tör té nõ be vo ná sá ra a Co un cil Pa nel
(Ta nács Pa nel). A vá ros ve ze té se még Al me -
rében is gyak ran szem besül az zal a ténnyel,
hogy a la ko sok be vo ná sa a leg ne me sebb
szán dék tól ve zé rel ve is fá rad sá gos, ren ge teg
idõt igény lõ fel adat. Ép pen ezért pró bálja az
on li ne kom mu ni ká ció elõ nye it ki hasz nál va
új tí pu sú pár be széd alap ja it le ten ni egy in ter -
ne tes pa nel mû köd te té sé vel. A szol gál ta tás
beindítása elõtt (több mint két éve) az ön -
kor mány zat rend kí vül in ten zív, hir de té se -
ken, rek lá mok ban, ké pes la po kon meg je lent 
szlo gen nel (A ta ná csod ra van szük sé günk.
Pi ac ra visszük.) pró bál ta moz gó sí ta ni a la-
kos sá got.

Je len pil la nat ban kö rül be lül 2000 tag ja
van a pa nel nek (nem rep re zen ta tív, de le het
tud ni a ta gok pa ra mé te re it). A pa nel funk-
ciója, hogy tám pon tot ad jon a kép vi se lõk
szá má ra meg ha tá ro zott öt le tük kel kap cso -
latban. Egy hét alatt a le kérdezés és a fel dol-
gozás is meg történik, és min den adat azon -
nal fel ke rül az in ter net re. In nen tõl kezd ve
egy részt az ada to kat meg ren de lõ kép vi se lõ
– és a töb bi kép viselõ – hasz nálja azo kat egy
adott ügy meg vi ta tá sá hoz vagy a dön tés ho -
zás hoz, más részt a nyil vá nos ság. Leg in kább
a he lyi la pok ve szik hasz nát az ada toknak,
hi szen ezek kel alá tá maszt va job ban te ma ti -
zál hat nak egy-egy ügyet, pél dá ul:

– vegy sze rek hasz ná la ta a vá ros tisz tán -
tar tá sá ban,

– bol tok nyit va tar tá sa va sár nap,
– a par kok ban le gye nek-e épü le tek,
– az anya könyv ve ze tõ vissza uta sít hat ja-e,

hogy me leg párt ad jon össze,
– ön kor mány zat tá mo gas son-e pro fi sport-

klu bot,
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– az ön kor mány zat dol ga-e kül föl di or-
szá gok meg se gí té se krí zis ese tén,

– pa zar lás-me nedzs ment,
– he lyi re pü lõ tér ki szé le sí té se.

A pa nel mû köd te té sé nek elõ nye, hogy a
lekérdezés után az ered mény rö vid idõn be-
lül hoz zá fér he tõ, be ke rül a tes tü le ti ülé sek -
re, ahol dön tés ho zás ra, cse lek vés re kész tet.

Mind a pa nel, mind a po li ti kai piac az
egyes, konk rét al kal ma kat te kint ve két irá -
nyú, tu laj don kép pen aszim met ri kus kom-
mu ni ká ci ó nak tûn het, amely ben a ha ta lom
nem te kin ti ma gá ra néz ve kö te le zõ nek a dön-
tés ho zás nál a la kos sá gi vé le mé nyek figye-
lembe vé te lét. Fo lya ma tá ban te kint ve ezen
esz kö zök re, te hát fi gye lem be véve, hogy cik-
li ku san, gya kor ta is mét lõd nek, a la ko sok vé-
le mény for má ló és nyomásgya korló po ten ci -
ál ja fel ér té ke lõ dik. Meg ala po zott nak tûn het
az ér tel me zés, amely sze rint a vá ros ve ze té se
ezek kel az esz kö zök kel a la ko sok együtt mû -
kö dé sé re szá mít a lé nye ges kér dé sek ki je lö lé -
sé ben és meg vi ta tá sá ban. Ez azt jel zi, hogy itt
el in dult a kon zul tá ci ót meg ha la dó együtt mû-
kö dés az ön kor mány zat és a la ko sok kö zött.
A cél a fo lya ma tos de mok ra ti kus pár be széd,
a be szél ge tés, vi tat ko zás és kon szen zu á lis
meg egye zés kul tú rá já nak fenn tar tá sa, amely-
ben az egy sze ri, nagy hord ere jû kér dé sek
meg vi ta tá sá ba nem je len t prob lé mát az érin-
tett la ko so kat be von ni. (Ilyen nagy, két éves
és meg le he tõ sen si ke res par ti ci pá ci ós pro jekt
volt a De La ren vá ros fej lesz té si prog ram.)

Haaksbergen (27 000 lakos) 9

A vá ros rend kí vül ma gas szin tû szol gál ta -
tá so kat nyújt az egész ség ügy, az ok ta tás, a
kul túr a és a sport te rü le tén.10 A vá ros ve ze-
té se a struk tu rált tár sa dal mi pár be széd ke re -
te i nek szisz te ma ti kus ki dol go zá sát, a rész vé -
tel in téz mé nyé nek ki épí té sét 2000 kör nyé -
kén kezd te. Az ön kor mány zat 2006–2010-es
po li ti kai prog ram já nak egyik leg sar ka la to -

sabb pont ja a pol gá rok dön tés ho zás ba való
be vo nás ba. A vá ros múlt já ból, mé re té bõl,
ha gyo má nya i ból adó dó an a par ti ci pá ció
„klasszi kus” gya kor la tát va ló sít ja meg és ér-
té ke li év rõl évre annak ér de ké ben, hogy
meg fe lel jen a nyi tott, meg bíz ha tó, fle xi bi lis
és pol gár ba rát vá ros kon cep ci ó já nak.

2011-re a vá ro si ta nács kép vi se lõ-tes tü le ti
és bi zott sá gi ülé sei nyil vá no sak, a pol gá rok
– meg le he tõs rész le tes ség gel sza bá lyo zott
ke re tek kö zött – fel is szó lal hat nak raj tuk.
Mind két szín té ren fon tos a rész vé tel le he tõ -
sé gé nek biz to sí tá sa: a bi zott sá gok mun ká já -
ba való be kapcsolódás ta lán még a képvi -
selõ-testületi ülé sen tör té nõ rész vé tel nél is
lé nye ge sebb, hi szen a – te ma ti ku san szer ve -
zett (építésügyi, szo ciális stb. – nem az in té-
zõ bi zott ság ról van szó) – bi zott sá gok azok,
ame lyek vé le ményt nyil vá ní ta nak az il le té -
kes sé gi te rü le tük höz tar to zó ügyek kel kap-
cso lat ban, a tes tü let ál ta lá ban már csak for-
má li san hagy ja jóvá a ja vas la ta i kat.

A pol gá rok min den egyes na pi ren di pont-
hoz hoz zá szól hat nak, új té mát is elõ ter jeszt -
het nek, ki vé ve, ha az ügy olyan ha tá ro zat tal
kap cso la tos, amellyel kap cso lat ban felleb-
bezési eljárás in dult vagy pél dául ha az ön -
kor mány zat do lo gi be szer zé se i hez kö tõ dik,
vagy olyan, amellyel kap csolatban a vá -
ros ve ze té se hi va ta los par ti ci pá ci ós fo lya ma -
tot in dí tott el, eset leg sze mé lyi kér dé se ket
(ön kor mány za ti ki ne ve zé sek), illetve olyan
ügyet érin tene, amely ellen a hol land tör vé-
nyek ér tel mé ben köz igaz ga tá si el já rást le het
in dí ta ni.

A hoz zá szó lás sza bá lya it pon tos for ga tó -
könyv rög zí ti. A bi zott sá gi ülé sek ese té ben
pél dá ul elõ írás, hogy a fel szó la ló pol gár nak
tizenöt perc cel az ülés elõtt be kell je lentenie
szán dé kát a bi zott sá gi tit kár nál a téma meg-
je lö lé sé vel és az ada ta i nak meg adá sá val. A le-
ve ze tõ el nök sze re pe is sza bá lyo zott: az ülés
meg nyi tá sa után el sõ ként annak a pol gár nak 
kell meg ad nia a szót, aki na pi ren den kí vü li
té má ban kí ván szól ni. A fel szó la lá sok sor-
rend je szin tén kö tött, ahogy a hoz zá szó lá -
sok idõ ke re te is. Fon tos meg je gyez ni, hogy
a bi zott sá gi ülé se ken a pol gá rok fel szó la lá sát 
struk tu rált vita kö vet he ti a té má val kap cso -
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volt, Gá bor Dzsin gisz, aki je len pil la nat ban hol land kor-
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latban. Az el nök vé gül dönt az ügy to vábbi
sor sá ról.

A kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sek ese té ben az
ott fel szó lal ni kí vá nó la ko sok nak szin tén
elõ re kell je lez ni ük szán dé ku kat a tit kár sá -
gon. A fel szó la lás sza bá lyai ha son lók, mint a
bi zott sá gi ülé sek ese té ben, de ezút tal vi tá -
nak már nincs he lye.

Ha aks ber gen ön kor mány za ta ides to va kö-
rül be lül tíz éve hoz ta lét re a kon zul tá ci ós tes-
tü let in téz mé nyét. A vá rost öt ke rü let re oszt-
va kon zul tá ci ós tes tü le tek lét re jöt tét kez de -
mé nyez te. Az együtt mû kö dé si szán dék ról
2003-ban meg ál la po dást kö tött ve lük, amely
rész le te sen sza bá lyoz za az együtt mû kö dés te-
rületeit és for máit, majd 2009-ben ezt mó do-
sí tot ták. Az egyes, pro jekt ala pú együtt mû kö -
dé sen túl a kon zul tá ci ós tes tü le tek fel ada ta,
hogy a pol gá rok élet kö rül mé nye i nek ja ví tá -
sá ra te gye nek ja vas la to kat, amely hez a költ-
ség ve tés for rá sok biz to sí tá sá val já rul hoz zá.

2009-ben egy füg getlen tes tület, az ön kor-
mány zat nál mû kö dõ szám ve võ szék el vé gez -
te a tes tü le ti ta ná csok rész le tes ér té ke lést,
amely há rom konk rét, a kö zös sé gi ter ve zés
mód szer ta ná ra épü lõ pro jekt elem zé sé re
épül. Ez alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az
egyes tes tü le tek am bí ció, ka pa ci tás és le he -
tõ sé gek te kin te té ben is meg le he tõ sen kü lön -
bö zõ ek, az együtt mû kö dés egye lõ re nem ki-
elé gí tõ. A pol gá rok rész vé te le a pro jekt ben
jel lem zõ en a kon zul tá ció szint jé ig jut el.
A kez de ti lel ke se dés így min den eset ben
alább hagy. A rész vé tel ma ga sabb szint jé nek
el éré se ér de ké ben a szám ve võ szék ja vas la to -
kat is meg fogalmaz, amellyel a ku tatás so rán
meg kér de zett pol gár mes ter-he lyet tes – sa ját
ta pasz ta la ta i ra épít ve – tel je sen egyet ér tett.

Ezek alap ján po zitív vol na, ha a vá ros ve -
ze té se nagy pro jek tek ese té ben a je len le gi nél 
még át gon dol tab ban ter vez né meg a la ko sok 
le het sé ges rész vé te lét azok ban. A leg fon to -
sabb a sze re pek (ön kor mány zat és la ko sok),
va la mint a fe le lõs sé gek tisz tá zá sa. A vá ros -
ve ze tés re min den képp a koordiná tori, fa ci li -
tá to ri, va la mint ki vi te le zõi sze rep jut, a kon-
zul tá ci ós tes tü le tek re part ner ként kell te-
kin te ni. Az ön kor mány zat csak ak kor tud

meg fe lel ni a pol gá rok el vá rá sa i nak, ha elõ re
köz li ve lük a moz gás te rü ket, te hát azt, hogy
milyen szin tû rész vételt en ged meg a pro jekt
(kon zul tá ció, együtt mû kö dés, döntésát-
ruházás bi zo nyos kér dé sek ben); va la mint
ak kor, ha a pro jekt ben vé gül va ló ban meg je -
le nik az õ né zõ pont juk. Pon tos for ga tó -
köny vet kell ké szíteni a pro jekt egyes sza ka-
szairól, és ar ról, hogy ezek ben ki, ho gyan
tart ja a kap cso la tot a la kos ság gal.

A pol gár mes ter-he lyet tes ki emel te a ko-
ráb bi pro jek tek egyik leg fon to sabb ta pasz -
ta lat át: a pro jekt rõl fo lya ma to san tájé-
koztatni kell a la kosokat. A hangsúly a fo-
lya ma to son van; nem elég a té vé hír adók
gya kor la tát kö vet ni, és csak az ered mé nyek -
rõl, a fon to sabb ál lo má sok ról be szá mol ni.
A fo lya mat ban részt ve võk in for má ci ós igé-
nye ak kor is fenn áll, ha még nincs ered mény
egy bi zo nyos pro jekt sza kasz ban. Ha ilyen-
kor nem kom mu ni kál az ön kor mány zat, és
nem kel lõ képp el ér he tõ, a pro jekt részt ve -
võ it bi zony ta lan ság fog ja el, amely bi za lom -
vesz tés sel pá ro sul hat.

Ah hoz, hogy a vá ros ve ze té se si ke res
koor dinátorként, fa ci li tá tor ként mû köd -
hes sen, szem lé let mó dot kell vál toz tat nia
sa ját sze repével kap cso lat ban, és to váb bi
erõfeszí téseket kell ten nie annak ér de ké ben, 
hogy el sajátítsa a si ke res sze rep meg va ló sí tás -
hoz szük sé ges kom mu ni ká ci ós kész sé ge ket,
kom pe ten ci á kat (ér te kez let me nedzs ment, 
konf lik tus ke ze lés, tár gya lás tech ni ka stb.).

Német tapasztalatok
A vizs gált ön kor mány zat, Fil ders tadt a

svá bok ál tal la kott Ba den-Würt tem berg tar-
to mány ban ta lál ha tó. A tar to mány la ko sa i -
nak száma 10 700 000. Fil derstadt a Stutt-
garti re pü lõ tér tõl két ki lo mé ter re ta lál ha tó,
ki tû nõ inf ra struk tú rá val el lá tott kör nye zet -
ben.

Filderstadt (44 000 lakos)11

A vá ros ve ze té se ál tal foly ta tott kom mu -
ni ká ció dek la rált cél ja a kö zös ség fej lesz -
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tés (be le ért ve a 20-22 szá za lék emig ránst),
amelynek ha gyománya több mint tíz évre
nyú lik vissza. A kez de tek kor a vá ros ve ze té -
se még csak egy-egy konk rét pro jektbe von -
ta be a la kos sá got (te ma ti kus vá ros fej lesz té si
prog ram ba pél dá ul a já ték te rek, la kó kör -
nye zet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa ér de ké ben).
A la kos sá gi kap cso la tok tu da tos fej lesz té sé -
nek kö szön he tõ en mára az ön kor mány zat
és a la ko sok együtt mû kö dé se fo lya ma tos sá,
tartóssá vált, ami ért mind az ön kormány-
zat, mind a la kosok so kat tesz nek.

Ez a hét köz na pok szint jén pél dá ul azt je-
len ti, hogy 2008-ban az új vá ros fej lesz té si
kon cep ci ót il le tõ en a vá ros ve ze té se nem a
sa ját szak ér tõi ál tal elõ ké szí tett, konk rét ter-
vek rõl kér dez te meg a la ko so kat (kon zul tá -
ció), ha nem már a pri o ri tá sok ki je lö lé sét is
ma guk a la ko sok vé gez ték az ön kor mány -
zat tal együtt mû köd ve egy két na pos nagy
works ho pon.

Fon tos meg em lí te ni, hogy az együtt gon-
dol ko dás hosszú évek re vissza te kin tõ ha-
gyo má nya el le né re, az ön kor mány zat ez
eset ben pél dá ul na gyon fon tos nak tar tot ta,
hogy a la ko sok kal egy ér tel mû en tu das sa,
mire szá mít hat nak, mi le het a sze re pük,
mek ko ra a moz gás te rük. Azt, hogy eb ben a
prog ram ban a pol gá rok nak a ko ráb bi hoz
mér ten is jó val na gyobb le he tõ sé gük lesz az
élet fel té te le ik fej lesz té sé re, te hát ér de mes
részt ven ni ük ben ne.

Ezt az egy üze netet ti zenhét elõ re meg ter-
ve zett ren dez vény ke re té ben jut tat ta el a cél-
cso port hoz (busszal szer ve zett ki rán du lás,
egyéb sport- és kul tu rá lis ren dez vé nyek).
A kö zös ezek ben az volt, hogy a vá ros ve ze-
té se egy konk rét ese mény kap csán le he tõ sé -
get adott a ta lál ko zás ra, az in ter ak tív – sze-
mé lyes, nem on li ne – kom mu ni ká ci ó ra. Az
üze net „át ment”, a meg hir de tett két na pos
works ho pon a la kos ság maga ha tá roz ta meg
és rang so rol ta a szá muk ra leg fon to sabb
tíz kér dés kört, majd mun ka cso por tok ban
folyt to vább a hosszú távú vá ros fej lesz té si
kon cep ció alap ja i nak a ki dol go zá sa. Az ön-
kor mány zat a ja vas la tok kal kap cso lat ban
ha tás ta nul má nyo kat ké szít, kö vet ke ze te sen

vissza je lez, tá jé koz ta t, a mun ka cso por tok
pe dig dol goz nak.

E prog ramon túl az is jel zi a la kosok ak ti-
vi tá sát, hogy – az együtt mû kö dés tu da tos,
stra té gi ai ter ve zé sé nek ered mé nye ként – ma
a 44 000 la kosból 18 000 fõ mozgósítható
rend sze re sen kü lön fé le ön kén tes mun kák ra
épü lõ pro jek tek re. Ezek ben a vá ros ve ze té se 
ko or di ná ló, öt let gaz da vagy épp tá mo ga tó
sze rep ben mû kö dik köz re.

Nem volt min dig így: 2000-ben az ön kor-
mány zat épp a ha gyo má nyos ci vil szer ve ze -
tek egy re fo gyó tag sá gá nak oka it pró bál ta
ki de rí te ni. Kér dõ íves mód szer rel ku tat ta,
mi lyen mér té kû az ön kén tes mun ká ra irá-
nyuló rész vételi kedv, ho gyan le het a ko ráb-
bi nál ki fi no mul tabb esz kö zök kel mo ti vál ni
a la ko so kat bi zo nyos fel ada tok el lá tá sá ra.

A fel mé rés ered mé nye ként ki raj zo ló dott
egy vál to zó ban lévõ tár sa da lom, amely ben
az ön kéntes mun kát nem a má sokon való se -
gí tés szán dé ka, az ön fel ál do zás mo ti vál ja,
ha nem el sõ sor ban a tá ras együtt lét bõl fa ka -
dó öröm, szó ra ko zás, az ön meg va ló sí tás le-
he tõ sé ge (a má so kon való se gí tés szán dé ka
ter mé sze te sen ugyan úgy meg je le nik, csak a
pri o ri tá sok vál toz nak). Ezzel össz hang ban
a pol gárok azt ál lították, hogy nem hosszú
távú el kö te lez õdés sel, fe le lõs ség gel járó
egye sü le ti for má ban, ci vil szer ve ze tek ke re -
té ben len né nek haj lan dók ön kén tes mun kát 
vé gez ni, ha nem rö vid távú, át lát ha tó pro-
jekt mun ká ban, amely nek van „ele je, kö ze pe 
és vége”.

A fel mé rés ered mé nye it fi gye lem be véve,
Fil ders tadt ön kor mány za ta meg pró bál ta új-
ra gon dol ni, új ra de fi ni ál ni sze re pét, annak
ér de ké ben, hogy hasz no sí ta ni tud ja a pol gá -
rok rész vé te li ked vét, más képp fo gal maz va
azért, hogy egy okos te lepülési hu mán erõ -
for rás-gaz dál ko dást (kom pe ten ci ák, ké pes -
sé gek ki hasz ná lá sa) va ló sít son meg.

Az új sze rep ben a vá ros ve ze té se nem irá-
nyít, ha nem szol gál ta tá so kat ko or di nál.
A he lyi köz igaz ga tás és a la ko sok egy aránt
egy ko ope rá ci ós fo lya mat sze rep lõi, part ne -
rek. Az igaz ga tás szer ve zé si szak ér tõi isme-
reteket, kom pe ten ci á kat a pol gá rok hét köz -
na pi tu dá sa, ta pasz ta la tai (adott eset ben szak-
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ér tõi tu dá sa) egé szí tik ki. A pol gár mes ter
 szerint a vá ros ve ze té sé nek ezt a sze rep vál tást 
volt a leg ne he zebb el fo gad tat ni. Ezek után
már „csak” annak a tech nikáját kel lett el sajá-
tí ta ni uk, ho gyan kell a la ko sok kal tör té nõ
tar tós együtt mû kö dés fo lya ma tát ki ala kí ta ni.

Fon tos nak tûnt po zi tív pél dák, jó gya kor -
la tok fel ku ta tá sa Ba den-Wür ten berg ön kor -
mány za tai kö zött, és szük sé ges nek lát szott
az ön kor mány za ti köz tiszt vi se lõk to vább -
kép zé se, va la mint egy rész le tes gya kor la ti
út mu ta tó ki dol go zá sa a rész vé te li fo lya ma -
tok ko or di ná lá sá val kap cso lat ban az új hely-
zet pro fesszi o ná lis ke ze lé sé re. Az út mu ta tót 
min den köz tiszt vi se lõ meg kap ta. Az ön kor -
mány zat lét re hoz ta a Tár sa dal mi Rész vé tel
és Vá ros fej lesz tés Re fe rá tust (a kö vet ke zõk -
ben: Rész vételi Iro da), amely a képviselõ-
 testület, a pol gár mes te ri hi va tal és a la ko -
sok kö zöt ti együtt mû kö dést ko or di nál ja, és
amely az óta is köz vet le nül a pol gár mes ter
mel lé ren del ve dol go zik.

A Rész vé te li Iro da fel ada ta a la ko sok, ci-
vil szer ve ze tek, vál lal ko zók meg ke re sé se és
rész vé tel re ösz tön zé se, a rész vé tel elõ ké szí -
té se, meg szer ve zé se a szak hi va tal lal egyez-
tet ve, a rész vé tel kü lön fé le ak ci ó kon ke-
resztül tör té nõ tá mo ga tá sa és a köl csön ös
elis merés kul tú rá já nak fej lesz té se. Olyan
ma te ri á lis és nem ma te ri á lis, de in no va tív
esz kö zök nek a ki dol go zá sa, amellyel a vá ros 
ve ze té se az ön kén tes mun kát ho no rál ja: se-
gí ti el he lyez ke dé sét, be is ko lá zá sát, kul tu rá -
lis vagy spor to lá si le he tõ sé gek hez jut tat ja,
kö zös va cso rá ra in vi tál ja vagy le he tõ vé te-
szi, hogy meg je len jen a nyil vá nos szfé rá ban, 
té vé ben, rá di ó ban). Ez rész ben már ki dol go -
zott rend szer, de fo lya ma to san fris sül új ele-
mek kel, öt le tek kel, ame lyek min dig a leg-
újabb fel mé ré sek alap ján ki mu tat ha tó igé-
nye ket pró bál ják ki elé gí te ni. A tár sa dal mi
rész vé tel új szlo gen je a „Ma ga mért, má sok -
kal má so kért!” lett.

Az ön kor mány zat az óta:
– to vább kép zi a köz tiszt vi se lõ ket a sze-

rep vál tás sal, a pro jekt ala pú gon dol ko dás sal,
a ci vi lek kel való együtt mû kö dés ke re sé sé vel 
kap cso lat ban,

– a futó pro jektekrõl lis tát ké szít és köz -
zé te szi az át lát ha tó ság ked vé ért,

– fon tos nak tart ja, hogy a fe le lõs sé gek,
dön tés ho za ta li me cha niz mu sok is nyil vá nos 
in for má ci ók,

– lét re jött egy bel sõ ön kor mány za ti
kom mu ni ká ci ós há ló zat, amely az in for má -
ció cse rét hi va tott elõ se gí te ni a rész vé te li
pro jek tek rõl,

– köz vé le mény-ku ta tást foly tat (igé nyek, 
szük ség le tek, kedv, szán dék, kom pe ten cia
fel mé ré sé re),

– nyílt na po kat tart,
– rend sze res in for má ci ós és ta pasz ta lat -

cse rét foly tat más ha son ló iro dák kal,
– lét re ho zott egy ci vil cso por tok köz ti

há ló za tot, amellyel kö zös nyil vá nos ság-stra -
té gi át foly tat (PR),

– fi nan szí roz egy la pot, amely a tár sa dal -
mi mun ká val kap cso lat ban a ren de le te ket,
in for má ci ó kat nyil vá nos sá te szi,

– el ér he tõ a nyil vá no san hoz zá fér he tõ in-
ter net pon to kon,

– a fõ is ko lák kal együtt mû köd ve részt
vesz kép zé si prog ra mok ki dol go zá sá ban ci-
vil szer ve ze tek szá má ra.

A la kos ság ak ti vi tá sá nak fenn tar tá sá hoz
nél kü löz he tet len, hogy az ön kor mány zat:
õszin te, nyílt, át lát ha tó mó don mû köd jék és
hi te les ma rad jon a pár be széd ben. Ugyan-
ilyen fon tos, hogy a la kos sá got part ner ként
ke ze li, va la mint az a kö rül te kin tés, amellyel
a na gyobb pro jek tek le bo nyo lí tá sá hoz szak-
ér tõ ket vá laszt („tech ni kai” szak ér tõk, va la -
mint fo lya mat-ko or di ná to rok, fa ci li tá to-
rok, mo de rá to rok), és ügyel a vissza jel zés re.

Olasz or szá gi ta pasz ta la tok
Hosszú ide ig je len tett prob lé mát a kom-

mu ni ká ci ós szak em be rek nek az Olasz or -
szág ban az ön kor mány za ti kom mu ni ká ci ót
jel lem zõ ket tõs ség, illetve el lent mon dás,
hogy az egy részt a po litikai, más részt a köz -
igaz ga tá si kom mu ni ká ció szín te re is volt.
A he lyi po li ti kai ve ze tõk ki sa já tí tot ták a
köz igaz ga tá si kom mu ni ká ció te rét, a saj tó -
kap cso la tért fe le lõs ön kor mány za ti tiszt ség -
vi se lõk po li ti kai be szé de ket ír tak a pol gár -
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mes ter nek. Ezt az el lent mon dá sos hely ze tet
a 2000/150. tv. ol dotta fel jog szabályi esz kö-
zök kel, az zal, hogy ön kor mány za ti szin ten
kü lön vá lasz tot ta a po li ti kai és a köz igaz ga tá -
si kom mu ni ká ci ót, meg ha tá roz va a köz igaz -
ga tá si kom mu ni ká tor mun ka kör höz szük-
sé ges ké pe sí té se ket és he lyét a köz igaz ga tá si
szer ve zet ben, így az ön kor mány za tok ke re -
tén be lül. Lét re jött a köz igaz ga tá si kom mu -
ni ká to rok ér dek egye sü le te (As so ci a zi o ne
Ita li a na dei Co mu ni ca to ri Pubb li ci).12 Im -
már tíz éve szer veznek or szágos szin ten vá-
sá ro kat, szak ki ál lí tá so kat, kon fe ren ci á kat,
ad nak ki kü lön fé le ki ad vá nyo kat a te vé -
keny sé gük kel kap cso lat ban.

San Gi o van ni in Per si ce to (27 000 la kos)13

San Gi o van ni in Per si ce to azon ön kor -
mány za tok közé so rol ha tó, amely nek kü-
lön Kom mu ni ká ci ós Bi zott sá ga és kom-
munikációs szak ér tõi van nak. A tes tü let
rend kí vül nagy hang súlyt fek tet az on li ne
kom mu ni ká ció fej lesz té sé re, a hoz zá fé rés
szé le sí té sé re. In gye nes wi fi-hasz ná la tot ve-
zet be még az õsszel a bel városban, a köz te-
rü le te ken és a köz in téz mé nyek ben, és – sze-
ren csés nek tû nik meg em lí te ni, még ak kor
is, ha nem el sõsorban a la kosoknak szól – a
te le pü lés re lá to ga tók szá má ra olyan geo-
lokációs al kal ma zás hasz ná la tát te szi le he tõ -
vé okos te le fon ja i kon, amely a vá ros ba ér ke -
zõt kü lön fé le tu risz ti kai in for má ci ók kal,
prog ra mok kal és a ven dég lá tó egy sé gek, üz-
le tek ak tu á lis pro mó ci ó i val lát ja el. A pol-
gár mes ter sze mé lye sen vá la szol a napi száz-
húsz ema il re, a 70-80 Fa ce bo ok ra (sa ját pro-
fil ra) ér ke zõ kér dés re. Az okos te le fon ról
nap köz ben is mû köd tet he tõ on li ne vá lasz -
adást, a la ko sok kal tör té nõ kap cso lat tar tást
el vár ja a kép vi se lõ-tes tü let töb bi tag ja i tól is.

In novatív kez de mé nye zés nek te kint he tõ, 
hogy krí zis hely ze tek meg fe le lõ ke ze lé sé re
az ön kor mány zat el kezd te össze gyûj te ni a
la ko sok e-ma il cí mét és mo bil te le fon szá -
mát. Je len leg ki töl ten dõ adat ké rõ ûr la po -
kat oszt szét köz in téz mé nyek ben, ut cá kon,

ame lyen be je löl he tõ, mely cé lok ra hasz-
nálhatja az ön kormányzat a meg adott ada-
tokat. A cél, hogy olyan adat bázisokat hoz -
za nak lét re, ame lye ket meg ha tá ro zott ese-
tek ben kom mu ni ká ci ós lánc ként hasz nál -
hat nak a la kos ság ri asz tá sá ra. Nem fel tét len
ko moly ter mé sze ti ka taszt ró fa ese té re kell
gondolni, elég egy erõ sebb hó esés, eset leg
sztrájk, ezek má ris fenn aka dást okoz hat nak
a köz le ke dés ben, az is ko lai szolgálta tásban.
A pol gár mes ter az on li ne esz kö zök in ten zív 
hasz ná la ta mel lett tisz tá ban van az zal, hogy
van nak cél cso por tok, ame lye ket csak ha-
gyo má nyos pár be széd ke re té ben le het meg-
szó lí ta ni, így rend sze res lá to ga tó ja a he lyi
ren de let ér tel mé ben mû kö dõ kon zul tá ci ós
tes tü le tek nek, ci vil szer ve ze tek nek, a sok-
 sok ama tõr sport egye sü let nek és az olasz
kul tú rá hoz szo ro san hoz zá tar to zó kö zös sé -
gi he lyek nek, bá rok nak (azaz ká vé zók nak).
Az in for má lis te rek hasz ná la ta ha té kony,
mert a spon tán in ter ak ci ók ban min dig ben-
ne van az egyez kedés, egyez tetés, újabb
szem pon tok be vo ná sá nak le he tõ sé ge, és
amennyi ben a ha ta lom kép vi se lõ je – je len
eset ben a pol gár mes ter – nem tö rek szik az
adott tér/dis kur zus ki sa já tí tás ra, a kom mu -
ni ká ció maga a rész vé tel, az in ter ak ci ó ból
pedig va lami olyan több let jö het ki, amely
ere de ti leg egy ál ta lán nem volt be le kó dol va. 

El té rõ ön kor mány za tok, ha son ló cé lok

Az egyes ön kor mány za tok gya kor la tai a
vizs gált or szá gok ban más és más pri o ri tá sok 
men tén szer ve zõd nek, még is jól meg ra gad -
ha tó a szol gál ta tó, be fo ga dó cent ri kus,14 ügy -
fél ba rát, min de nütt je len lé võ,15 de mok ra ti -
ku san mû kö dõ köz igaz ga tás kon cep ci ó ja,
amely ben a pár be széd re, a tár sa dal mi rész vé -
tel re le he tõ sé get nyúj tó kom mu ni ká ció sok-
csa tor nás, le he tõ ség sze rint in ter ak tív.
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A rész vé tel tech no ló gi ai aka dá lyai le om -
lot tak, az in ter ak tív plat for mok, fó ru mok,
tech ni kák a tech no ló gi ai for ra da lom, a di-
gi ta li zá ció kö vet kez té ben meg sok szo ro -
zód tak. Az on li ne in ter ak tív esz kö zök,
scre e nek, azaz kép er nyõk, hib rid mé di u -
mok to váb bi pro li fe rá ci ó ja ta pasz tal ha tó.
A di gi tá lis kul túr a tér nye ré sé vel a köz igaz -
ga tás ban hasz nált kom mu ni ká ci ós esz kö -
zök pa let tá ja is egy re szí ne seb bé vá lik.
A fo lya mat leg in kább a to ron tói tech no ló -
gi ai de ter mi nis ta szem lé let16 ke re té ben ér-
tel mez he tõ, amely sze rint a kor do mi náns
kom mu ni ká ci ós esz kö zé nek ci vi li zá ció for -
má ló erõt tu laj do nít.

Ugyanakkor a ku tatás so rán az a mun ka-
hi po té zis bi zo nyo so dott be, hogy még ha-
son ló tech no ló gi ai fel té tel rend szer mel lett is
számos té nyezõtõl függ, hogy egy ön kor-
mány zat (ki)hasz nál ja-e az on li ne esz kö zök -
ben rej lõ le hetõségeket, és ha (ki is) hasz nál-
ja, a la ko sok haj lan dók-e azo kon ke resz tül a
két irá nyú pár be széd re. Ilyen té nye zõk a cél-
cso port kora, szá mí tó gé pes kom pe ten ci á ja,
de eze ken túl meg le he tõ sen lé nye ges nek
 tûnik a te le pü lés föld raj zi el he lyez ke dé se
(ha tal mas föld raj zi tá vol ság hi va tal és la-
kos kö zött), az idõ já rá si vi szo nyok (szél sõ -
sé ges idõ já rá si vi szo nyok, ext rém hi deg,
amely ben nem szí ve sen moz dul nak ki az
em be rek), a te le pü lés mé re te, az adott kul-
túr a kom mu ni ká ci ós sa já tos sá gai, mé dia -
hasz ná la ti szo ká sai, a köz igaz ga tás mû kö -
dé si mód ja.

Ezen té nye zõk mel lett fel té te lez he tõ,
hogy ab ban a kul túrában van na gyobb si ke-
re bi zo nyos on li ne szol gál ta tá sok nak, ame-
lyekrõl az adott kö zösség tag jai tud ják, hogy 
in ter ne ten ke resz tül is el in téz he tõ (nem lesz
más az el járás, ha sze mélyesen, eset leg a kap -
cso la ti tõke moz gó sí tá sá val ve szi igény be).
Az egyes or szá gok ön kor mány za ta i nál ta-
pasz talt el té ré se ket a kör nye zõ kul túr a ha tá -
sá nak le het tu laj do ní ta ni, ezek ter mé sze te -

sen még egy adott tár sadalmon be lül is ér zé-
kel he tõk.

Az em lí tett kü lönb sé gek mel lett azon ban
ha son ló sá gok is fel fe dez he tõk a kül föl di jó
gya kor la tok ban, ez min de nek elõtt az a kö-
zös szán dék, amely pro ak tív, in ter ak tív és
par ti ci pa to ri kus kom mu ni ká ci ón ke resz tül
a bi za lom épí tés re tö rek szik. Ez a kö zös
szándék össz hangban van az Euró pai Bi zott-
ság 2001-ben meg je len tett Fe hér köny vé nek17

aján lá sá val. E sze rint, ab ból ki in dul va, hogy
a po li ti kai in téz mé nyek be ve tett bi za lom
Eu ró pa-szer te ta pasz tal ha tó an csök ken, új
tí pu sú, in ter ak tív kom mu ni ká ci ós tech ni -
kák kal pá ro su ló kor mány zást, a new go ver -
nan ce-mo dell al kal ma zá sát tart ja cél sze rû -
nek. A de mok ra ti kus mû kö dés re tö rek võ
ön kor mány za tok szá má ra a sok csa tor nás,
sok ké per nyõs (mul tisc re en) mé dia kör nye -
zet ben újabb esz kö zö ket je len te nek a kö zös -
sé gi rész vé te len ala pu ló ve ze tés re, terve-
zésre, amennyi ben nem csak egy sze rû en az
infor máció, ha nem a kon zul tá ció, az együtt-
mû kö dés és akár a fe le lõs ség át ru há zá sá ban
is ér de kel tek.

Bár az egyes tár sa dal mak szem lé le te a
köz igaz ga tás kí vá na tos nak tar tott mû kö dé si 
mo dell jé rõl ter mé sze te sen el té rõ le het,18 a
go ver nan ce-mo dell al kal ma zá sá val kap cso -
la tos el kép ze lé sek e négy or szág ese té ben
egy irány ba tar tanak, még ak kor is, ha a la -
ko sok pár be széd re, rész vé tel re ösz tö nöz he -
tõ sé ge, „ak tív ál lam pol gár”19 at ti tûd je tár sa-
dal man ként igen el té rõ le het.
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A kö zös pont, ahol a cé lok min den bi -
zonnyal össze ér nek: a de mok ra ti kus mû kö -
dés re való tö rek vés. Az ön kor mány za ti
kom mu ni ká ció és a de mok ra ti kus mû kö dés
kö zöt ti össze füg gé sek re az Euró pa Ta nács
ál tal ki dol go zott, Ma gyar or szág ra adap tált
bench mark-rend szer20 vi lágít rá, amely az
ön kor mány za tok szá má ra cél ként ki tûz he -
tõ és el is ér he tõ ál la po tot rög zí ti. Há rom fõ
sze rep kör re – ve ze tés, szol gál ta tás nyúj tás és
kö zös sé gi rész vé tel – ál lí tott fel egy kri té ri -
um rend szert, amely hez ké pest az egyes ön-
kor mány za tok ér té kel he tik tel je sít mé nyü -
ket vagy kér het nek egy tá mo ga tó elem zést
(Peer Re vi ew), és ha szük sé ges nek lát ják,
ké szít het nek egy fej lesz té si ter vet. A te le -
pü lés ve ze tés sze re pen be lü li öt kom pe ten -
cia közül az egyik a kom munikáció. (Az öt
kom pe ten cia: jö võ kép és stra té gia, po li ti -
kai me nedzs ment, az em be rek igaz ga tá sa,
kom mu ni ká ció, át lát ha tó ság és el szá mol -
tat ha tóság).

A bench mark-rend szer sze rint sze ren csés, 
ha az ön kor mány zat a ve ze tõi sze rep ben:
„A kö zös ség va la mennyi cso port ját el éri,
párbeszédet tart fenn ve lük, és se gíti õket a
he lyi ön kor mány zat tal való kap cso lat tar tás-
ban. Fo lya ma to san jól in for mál ja a vá lasz -
tott kép vi se lõ ket, a köz tiszt vi se lõ ket és a he-
lyi em be re ket a te vé keny sé gé rõl, a tel je sít -
mé nyek rõl, és kon zul tál ve lük a ter vek rõl.
Biz to sít ja, hogy a vá lasz tott kép vi se lõk kel
kap cso la tot te remt hes se nek, és szí vén vi se li
a he lyi em be rek ér de kit.”21

Egy ön kor mány zat ak kor ké pes a kö zös -
ség be vo ná sá ra, ha ösz tön zi a rész vé telt, en-
nek ér de ké ben: „folya ma to san tá jé koz tat ja
az ál lam pol gá ro kat; ki ké ri, meg hall gat ja és
vá la szol a he lyi ek vé le mé nyé re, és üd vöz li a

vissza csa to lást a szol gál ta tá sok fel hasz ná ló i -
nak ta pasz ta la ta i ról.”22 A kö zös sé gi ve ze tés
szem pont já ból ak kor ered mé nyes a kom-
mu ni ká ció, ha: „való di és fo lya ma tos, két-
irá nyú kom mu ni ká ci ót biztosít a testület és
az érdekeltek kö zött”. (Lásd részletesen az
idézett dokumentumban.)

A jó ön kor mány za ti kom mu ni ká ció te hát
a kü lön bö zõ éghajlati-környezeti-gazdasági-
 politikai-kulturális vi szo nyok és kihí vások
kö zött a de mok ra ti kus mû kö dést se gí ti. Tu-
da tos, a te le pü lés fej lesz té sét se gí tõ, in ter ak -
tív; le he tõ sé get te remt a tár sa dal mi kont roll -
ra; be vo nó, esély egyen lõ ség-el vû, szte re o tí -
pia-men tes. Le he tõ sé get ad a de mok ra ti kus
mû kö dés hez el en ged he tet len nyil vá nos ság
(amely ha ber ma si23 ér te lem ben egy szer re tér
és dis kur zus) fej lesz té sé re.

* * *

Az em lí tett gya kor la tok össz hang ban áll-
nak a ma gyar or szá gi köz igaz ga tás-fej lesz té si
prog ram ban – a Ma gya ry-prog ram ban –
meg fo gal ma zot tak kal. A prog ram a kez de -
mé nye zõ kom mu ni ká ció meg te rem té sé re, a
kon zul tá ció, part ner ség, be fo ga dás szük sé -
ges sé gé re hív ja fel a fi gyel met. „A kül föl di jó
gya kor la to kat ala pul véve […] a Magyary-
 program cél ja, hogy a köz igaz ga tás kez de -
mé nye zõ en kom mu ni kál jon az em be rek -
kel, te gye le he tõ vé és ösz tö nöz ze ak tív rész-
vé te lü ket az ál lam mû köd te té sé ben.” Eb bõl
a pers pek tí vá ból te kint he tõ ak tu á lis nak
az em lí tett nor vég, hol land, né met és olasz
ön kor mány za tok vizs gá la ta ma Magyar-
országon.
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20 A de mok ra ti kus he lyi ön kor mány zat bench mark jai.
Ve ze té si Bench mar kok. CoE-Tö OSZ. http://sto re1.di -
gi tal city.eu.com/sto re/cli ents/re le a se/AAAAYGVF/
doc/bench mar kok_2011.03.10-11.43.34.pdf.
A ki fe je zet ten Ma gyar or szág ra tör té nõ adap tá lást ki dol -
go zó mun ka cso por tot Pal lai Ka ta lin, az Euró pa Ta nács
ma gyar or szá gi szak ér tõ je ve zet te.

21 Lásd a cikk 1. ol dalát.

22 Lásd a cikk 3. ol dalát.
23 Jür gen HABER MAS: A tár sa dal mi nyil vá nos ság szer ke zet-

vál to zá sa, Bu da pest, Szá zad vég Ki adó, 1993.
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Kom mu ni ká ló ön kor mány za tok, kül föl di gya kor la tok

Az ön kor mány za ti kom mu ni ká ci ó val – ezen be lül, a la kos ság gal tör té nõ kom mu ni ká ci ó val –
kap cso lat ban a Ma gyar or szá gon hoz zá fér he tõ szak iro da lom meg le he tõ sen hi á nyos, még annak el-
le né re is, hogy né hány te rü le te, így a pol gár mes te ri – tu laj don kép pen po li ti kai – kom mu ni ká ció,
vagy a te le pü lés-/vá ros mar ke ting kom mu ni ká ció fo gal ma egy re is mer teb bé vá lik. Könnyen be lát -
ha tó, hogy ezek ma gas szin tû mû ve lé sé hez el en ged he tet len a cél irá nyos kép zés vagy a szak ér tõi se-
gít ség. Ezzel szem ben úgy tûn het, az ön kor mány zat la kos ság felé irá nyuló kom mu ni ká ci ó ja jó val
ke ve sebb tu da tos sá got igé nyel, elég, ha a hi va ta li ügy in té zõk „ügy fél ba rát mó don” vi sel ked nek.

A te rü let min den képp fej lesz ten dõ, en nek szük sé ges sé gét a ma gyar or szá gi köz igaz ga tás-fej lesz -
té si prog ram is hang sú lyoz za, a kez de mé nye zõ kom mu ni ká ció meg te rem té sé re, a kon zul tá ció,
part ner ség, a be fo ga dás szük sé ges sé gé re hív ja fel a fi gyel met. A prog ram sze rint kí vá na tos, hogy
„a köz igaz ga tás kez de mé nye zõ en kom mu ni kál jon az em be rek kel, te gye le he tõ vé és ösz tö nöz ze
ak tív rész vé te lü ket az ál lam mû köd te té sé ben”, és fon tos nak tart ja kül föl di jó gya kor la tok meg is -
me ré sét.

In ter júk

NÉMETORSZÁG
Fil ders tadt Mu ni ci pa lity

Gab ri e le Dö nig Pop pen si e ker, Ma y or;
Tho mas Ha i gis, Re fe rat für Bür ger be te i -
li gung und Sta tent wick lung, Fil ders tadt
Mu ni ci pa lity, Ger many.
2011. 07. 28 .

NORVÉGIA
KS Kom mu ne sek to rens int eres se- og ar be ids gi-
ve ror ga ni sas jon

And re as Bj�rklund, Com mu ni ca ti ons and
Me dia Ad vi sor;
Ca mil la Bred de Pet ter sen New Me dia
con sul tant.
2011. 09. 01. 

B�rum Mu ni ci pa lity
Siri Op he im, Head of In for mat ion De-
part ment,
P�l Hi vand, Head of Com mu ni ca ti ons
De part ment
2011. 09. 01. 

L�rens kog Mu ni ci pa lity
Tron Bam rud, Chef Exe cu ti ve,
Jan-Bendix Byh ring, Head of Administ-
ra ti ve De part ment, L�rens kog Mu ni ci -
pa lity, Nor way,

Gard Hag lund, Di rec tor of Com mu ni ca -
ti ons, L�rens kog Mu ni ci pa lity, Nor way. 
2011. 09. 02. 

HOLLANDIA

Al me re Mu ni ci pa lity
Ber di en Ste u nen berg, Wet ho u der at Ge-
me en te.
2011. 09. 07. 

Mar le en San der se, Head of Par ti ci pa ti on
De part ment; 
Linda Baan, Pro ject Ma nager (De La ren
Pro ject), Ur ban Plan ning De part ment.
2011. 09. 08. 

Mar cel Di epe ma at, Lo co-bur ge me es ter,
Ha aks ber gen Mu ni ci pa lity, Net her lands; 
Gá bor Dzsin gisz, Go ver nor of Net her -
lands.
2011. 09. 09. 

OLASZORSZÁG

San Gi o van ni in Per si ce to Mu ni ci pa lity
Re na to Maz zu ca, Ma y or, Italy;
Lo ren za Go vo ni, Head of Communica-
tions De part ment.
2011. 09. 20.



GÁVA KRISZ TI ÁN

Ma gyar or szág
Alap tör vé nye és annak
át me ne ti ren del ke zé sei

A ma gyar al kot mány tör té net csak nem
ezeréves idõ szakát te szik ki az Ország -
gyûlésnek a köz ha ta lom ból tör té nõ mi nél
szé lesebb körû ré sze se dé sért foly ta tott küz-
delmei. Év szá za do kon át a ko ro ná zás mel-
lett az Or szág gyû lés össze hí vá sa és mû kö dé -
se volt tu laj don kép pen az ön ál ló ma gyar ál-
la mi ság leg fon to sabb in téz mé nye. Az utób-
bi két száz év ben vol tak ugyan ki emel ke dõ
gyõ zel mei az Or szág gyû lés nek a köz pon ti,
vég re haj tó ha ta lom mal szem ben foly ta tott
harcban az õt meg illetõ he lyét a kormány
csak a rend szer vál to zás ered mé nye kép pen
nyerte el, sõt ép pen a tör ténelmi múlt, de
kü lönösen a fél múlt ta pasz ta la tai miatt nem-
zet kö zi össze ha son lí tás ban is ki e mel ke dõ en
fon tos sze re pet ka pott a köz ha tal mi struk tú -
rá ban mint a nép szu ve re ni tás va ló di le té te -
mé nye se.

1949-ig ugyan nem volt egy séges kar tá-
lis al kot má nya Ma gyar or szág nak, de az ál-
lam i be ren dez ke dés alap vo na la it, fõbb in-
téz mé nye it, ál lam és pol gár alap ve tõ vi szo -
nyát – ki sebb-na gyobb el té ré sek kel – jó részt 
tör vé nyek sza bá lyoz ták, ame lyek elfoga dása
– köz jo gi rend szer tõl füg gõ mér tékû állam-
fõi, ural kodói be folyás mel lett – az Ország-
gyû lés ha tás kö ré be tar to zott. Az Or szág -
gyû lés for ma i lag tör vény ként fo gad ta el
az 1949. évi kom mu nis ta al kot mányt. Az
1989-ben, illetve 1990-ben jog ál la mi vá ala kí -
tott, ugyan ak kor ide ig le nes nek szánt Al kot -
mány is fenn tar tot ta a tör vé nyi for mát, az
Alkot mány bíró ság lét re ho zá sá val azon ban
tar tal mi lag is a töb bi jog sza bály fölé ke rült.
2011-ben az után Ma gyar or szág Alap tör vé -
nyét már for málisan is a jog rendszer csú csá-
ra he lyez te az al kot má nyo zó Or szág gyû lés,
ami kor im már nem jog sza bály ként, nem

tör vény ként ha tá roz ta meg azt. A for má tól
füg get le nül azon ban lát ha tó, hogy az al kot -
má nyo zó ha ta lom Ma gyar or szá gon min dig
egy be esett a tör vény ho zó ha ta lom mal. 

A vi lág leg több or szá gá ban a par la ment
do mi náns sze re pet tölt be az al kot má nyo zás
fo lya ma tá ban, gyak ran ki zá ró la gos dön té si
jo go sult ság gal ren del ke zik az al kot mány el-
foga dá sá ra, mó do sí tá sá ra. Ez azon ban nem je-
lent he ti tör vény ho zás és al kot má nyo zás, tör-
vény ho zói és al kot má nyo zói ha ta lom össze-
csú szá sát, hi szen az zal a ha tal mi ágak el vá -
lasz tá sá nak elve sé rül ne, amennyi ben a tör-
vényho zói ha tal mat az alkotmányo zói hoz ké-
pest tu laj don kép pen a vég re haj tói ha ta lom
meg nyil vá nu lá sá nak te kint het jük.1 Ho gyan
kü lö nít he tõ el még is e két ha tal mi jog kör, ha
ugyan azon tes tü let gya ko rol ja mind ket tõt?
Szá mos or szág ban egyéb tes tü le tek, szer vek
kap cso lód nak be az al kot má nyo zás ba; a nép-
sza va zás út ján tör té nõ meg erõ sí tés is el té rõ
dön té si me cha niz must je len t; ezek hi á nyá -
ban azon ban csak a spe ci á lis el já rás, kü lö nö -
sen pe dig a mi nõ sí tett több ség kí vá nal ma,
amely meg kü lön böz te ti az al kot má nyo zó
ha tal mat a tör vény ho zó i tól. Ez utób bi meg-
ol dás, ame lyet Ma gyar or szág is vá lasz tott,
ál ta lá no san el fo ga dott az al kot má nyos de-
mok rá ci ák ban. Az a tény, hogy al kot má -
nyo zói és tör vény ho zói ha ta lom gya kor lás
tekin te té ben csak az el já rás je len t különb-
séget, ki zár ja annak le he tõ sé gét is, hogy va la -
mi lyen ob jek tív kö ve tel mé nyek alap ján tar-
tal mi kü lönb sé get te gyünk, vá lo gas sunk az
al kot má nyo zói ha ta lom alap ján meg al ko tott
jog for rá sok, jog for rá si ren del ke zé sek kö zött. 
Vagyis az a jog forrás, ame lyet az al kotmá-
nyo zó ha ta lom az erre vo nat ko zó al kot má -
nyo zá si, al kot mány mó do sí tá si el já rá si szabá-
lyok sze rint, for ma i lag he lye sen meg al ko tott,
az al kot mány tar tal mát ké pe zi. 

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
szóló 1949. évi XX. tör vény (a to vábbiak-
ban: Al kotmány) 19. § (3) be kezdés a) pont -

1 SÁRI Já nos: Al kot má nyo zó ha ta lom és ha ta lom meg osz tás = 
Magyar Jog, 10(1991), 579–580. p.



ja ren del ke zett ar ról, hogy az al kot mányt
az Or szág gyû lés al kot ja meg. Az al kot mány
még egy el já rá si sza bály ról ren del ke zett az
al kot má nyo zás kap csán: a két har ma dos el-
fogadásról. Az Al kotmány 24. § (3) be kezdé-
se az Al kot mány meg vál toz ta tá sát köti két-
har ma dos par la men ti több ség hez, ezt ugyan-
ak kor nyil ván va ló an al kal maz ni kell egy új
al kot mány meg al ko tá sá ra is.2

Az Or szág gyû lés 2010. jú ni us 28-án ha tá -
ro zott a kép vi se lõk bõl álló Al kot mány-elõ -
ké szí tõ Ese ti Bi zott ság fel ál lí tá sá ról, amely-
nek fel adata volt, hogy „az új Al kotmány
alap ve tõ el ve i re vo nat ko zó or szág gyû lé si
ha tá ro za ti ja vas la tot 2010. de cem ber 31-ig
az Or szág gyû lés elé ter jessze”.3 Az Al kot-
mány-elõ ké szí tõ Bi zott ság a mun ká ja ered-
mé nye ként meg szü le tett sza bá lyo zá si el vek
ál ta lá nos meg fon to lá sai kö zött rög zí tet te,
hogy „[a]z al kot má nyo zó ha ta lom az Or-
szág gyû lés, mint a nem zet kép vi se le té re hi-
va tott tes tü let”. A pre am bu lum le en dõ tar-
tal má ra utal va rög zí ti to váb bá, hogy „az Or-
szág gyû lés, mint az al kot má nyo zó ha ta lom
le té te mé nye se ál tal Ma gyar or szág Al kot má -
nya ként meg ál la pít ja, és el ren de li mind azt,
amit a kö vet ke zõ ren del ke zé sek tar tal maz -
nak”. A sza bá lyo zá si el vek kö zött sze re pel
az új al kot mány két har ma dos par la men ti
több ség gel tör té nõ mó do sí tá sá nak le he tõ sé -
ge is. Emel lett tar talmaz egy na gyon fon -
tos ren del ke zést, az al kot má nyoz ni kí vá nó
több ség nek az al kot má nyos rend szer jog-
foly to nos sá gá ról val lott né ze tét rög zítve:
„Az Al kot mány ha tály ba lép te té sé rõl úgy
kell ren del kez ni, hogy a meg al ko tan dó, il-
letve mó do su ló egyéb tör vé nyek re is te kin -
tet tel az al kot má nyos rend szer fo lya ma tos
mû kö dé se biz to sí tott le gyen.”4

Mind ezek bõl az a kö vet kez te tés von ha tó
le, hogy a par lamenti több ség szá mára – amely 
egy út tal az Al kot mány sze rin ti al kot má nyo -
zói több séggel is ren delkezett – szin te az al -
kot má nyo zás szán dé ká nak meg szü le tés ével
egy ide jû leg egy ér tel mû volt, hogy az új al-
kot mányt a ha tá lyos Al kot mány rendelke-
zései sze rint, az Or szág gyû lés két har ma dos
több sé ge út ján kí ván ja meg alkotni.

A kor mány pár ti kép vi se lõk ál tal Ma gyar -
or szág Alap tör vé nye cím mel be nyúj tott  in-
dítvány a sza bá lyo zá si el vek nek meg fe le-
lõen az új Alap tör vény meg al ko tá sát és mó-
do sítását az Or szág gyû lés két har ma dos dön-
té si ha tás kö ré ben tar tot ta.5 Az e te kintetben
vál to zat lan tar ta lom mal el fo ga dott Alap tör-
vény ezen túl azon ban ön maga jog alapját is
az ugyan ezen el já rá si sza bá lyo kat tar tal ma-
zó Al kot mány ból ere dez te ti, ami kor a Záró
ren del ke zé sek 2. pont já ban rög zí ti, hogy „az
Alap tör vényt az Or szág gyû lés az 1949. évi
XX. tör vény 19. § (3) be kezdés a) pont ja és
24. § (3) be kezdése alap ján fo gadja el”. A ja -
vas lat or szág gyû lé si tár gya lá sa so rán az Al-
kot mány ügyi, Igaz ság ügyi és Ügy ren di Bi-
zott ság is több íz ben ki fe je zet ten rög zí tet te,
hogy a ja vas lat el fo ga dá sá hoz az Al kot mány 
em lí tett ren del ke zé sei alap ján szük sé ges az
ab szo lút két har ma dos több ség biz to sí tá sa,
és ter mé sze te sen a sza va zá sok is esze rint tör-
tén tek.6

Az Alap tör vény el fo ga dá sá ra te hát for-
má li san az Al kot mány ren del ke zé sei, egy-
ben az Al kot mány-elõ ké szí tõ Bi zott ság ál tal 
ki dol go zott el vek sze rint: 1. az Or szág gyû -
lés mint al kot má nyo zó ha ta lom ál tal, 2. va-
la mennyi or szág gyû lé si kép vi se lõ két har -
ma dá nak sza va za tá val ke rült sor, biz to sít va
ezzel az al kot má nyos rend szer foly to nos sá -
gát, valamint az Alaptörvény meg alkotásá-
nak jogi kikezdhetetlenségét.

Az Al kot mány az Or szág gyû lés ha tás kö -
re i nek fel so ro lá sá nál elsõ hely re tet te az al-

132 Magyar Közigazgatás – Szemle

2 JA KAB And rás: Az Al kot mány kom men tár ja, Bu da pest,
Századvég Kiadó, 2009, 810. p.

3 47/2010. (VI. 29.) OGY-ha tá ro zat az Al kot mány-elõ ké -
szí tõ Ese ti Bi zott ság lét re ho zá sá ról.

4 A sza bá lyo zá si el ve ket mel lék let ként tar tal ma zó, az új
Al kot mány el fo ga dá sá nak elõ ké szí té sé rõl szóló 9/2011.
(III. 9.) OGY-határozat emellett az új Al kotmány ter ve-
ze te i nek or szág gyû lé si tár gya lá sá ra vo nat ko zó an tar tal-
ma zott spe ci á lis ren del ke zé se ket.

5 Ma gyar or szág Alap tör vé nye, T/2627. sz. kép vi se lõi ön-
ál ló in dít vány.

6 T/2627/102, /159, /162, /186. sz. bi zottsági ajánlások.
Ezek re, va la mint a sza va zá sok ra lásd: www.mkogy.hu.



kot mány meg al ko tá sát. Ez a mó do sí tás az
1989. évi nagy al kot mány mó do sí tás sal ke-
rült a tör vénybe, ko rábban az alkot mány az
Or szág gyû lés ha tás kö re i nél a tör vény al ko -
tást em lítette (10. § [3] be kezdés), il letve az
Al kot mány meg vál toz ta tá sá ról szólt (15. §
[3] be kezdés), de kü lön az al kotmány meg al-
ko tá sá ról nem. A rend szer vál tó atyák bár
nyil ván va ló an sza kí ta ni kí ván tak a dik ta tú -
ra al kot má nyá val, for mai ér te lem ben még is
az ak kor ha tá lyos tör vény nek meg felelõ el-
já rás ban mó do sí tot ták és tar tot ták fenn. Az
ominózus 19. § (3) be kezdés a) pont ja nem
pusz tán azt rög zí ti, hogy az Or szág gyû lés
alkotja meg az al kotmányt, ha nem a hatá -
rozott név elõ és az egyes szám azt is je len-
ti, hogy Ma gyar or szág nak egy al kot má nya
lehet.

Az Alap törvény 1. cikk (2) be kezdés
a) pont ja szin tén egyes szám ban be szél Ma -
gyar or szág Alap tör vé nyé rõl, ahogy va la -
mennyi elõ for du lá sa kor egyes szám ban és
ál ta lá ban ha tá ro zott név elõ vel sze re pel e
meg ne ve zés az Alap tör vény ben.7 Ezen túl
azon ban az Alap tör vény Záró ren del ke zé se -
inek 3. pont ja rög zíti azt is, hogy „Az ezen
Alap tör vény hez kap cso ló dó át me ne ti ren-
del ke zé se ket az Or szág gyû lés a 2. pont sze-
rin ti el já rás ban, kü lön fo gad ja el.” Az al kot -
mányozó úgy dön tött, hogy az Alap törvény
bi zo nyos ren del ke zé se it egy for ma i lag el-
különülõ do ku men tum ban, de ugyan olyan
– az Al kot mány ra ala pí tott – al kot má nyo -
zói minõségében adja ki; ezzel kívánta te her-
men te sí te ni az Alaptörvény, mondjuk így:
„törzsszövegét”.

En nek alap ján az Or szág gyû lés 2011. de-
cem ber 30-án el fo gad ta Ma gyar or szág Alap-
tör vé nyé nek át me ne ti ren del ke zé se it (a to-
váb bi ak ban: Át me ne ti). Az Át me ne ti már
a cí mével is jel zi, hogy tar talmilag az Alap -
tör vény hez tar to zik. For ma i lag a 31. cikk
(2) be kez dé sé vel ön ma gát is az Al kot mány
19. § (3) bekezdés a) pontja, 24. § (3) be kezdé-
se sze rinti, illetve az Alaptörvény Záró ren -
del ke zé sek 3. pont ja sze rin ti al kot má nyozói

hata lom ered mé nyé nek te kin ti, sõt to vább
erõ sí ti e kö te lé ket az ál tal, hogy ki je len ti: „Az
Át me ne ti ren del ke zé sek az Alap tör vény ré-
szét ké pe zik.” Az Al kot mány ra hi vat ko zás
az Alap tör vény hez ha son ló, mely nek funk-
ciója, hogy vi lá gos sá te gye: az Át me ne ti meg-
al ko tá sá nak alap ja az Al kot má nyon ala pu ló
al kot má nyo zó ha ta lom. Az Alap tör vény re
uta lás csak jel zés az Alap tör vény meg ho za -
ta la kor már ki fe je zett al kot má nyo zói aka-
rat ra: az át me ne ti ren del ke zé sek nek egy (!)
továb bi, kü lön do ku men tum ban tör té nõ
köz zé té te lé re. Ez egy út tal azt is je len ti, hogy
több ilyen for ma i lag el kü lö nü lõ át me ne ti
ren del ke zé se ket tar tal ma zó do ku men tu mot 
nem al kot ha tott, nem al kot hat az Or szág -
gyûlés, leg feljebb az Alap törvény S) cik ke
alap ján a mó do sí tás ra van le he tõ sé ge. Ezzel
a tech ni ká val volt biz to sít ha tó egy részt az
Át me ne ti le gi ti má ci ós for rá sá nak kikezdhe-
tetlensége, más részt az Alap törvénnyel való
egy ség be for rasz tá sa.

Az Al kot mány ügyi, Igaz ság ügyi és Ügy-
ren di Bi zott ság e ja vas lat or szág gyû lé si tár-
gya lá sa so rán is ki fe je zet ten rög zí tet te, hogy a
ja vas lat el fo ga dá sá hoz az Al kot mány em lí tett 
ren del ke zé sei alap ján szük sé ges az ab szo lút
két har ma dos több ség biz to sí tá sa,8 és ter mé-
sze te sen a sza va zá sok is esze rint tör tén tek.

Az Át meneti léte nem mond el lent az Al -
kot mány nak sem, hi szen utób bi ren del ke zé -
sei erre vo nat ko zó an nem tar tal maz tak kor-
lá to zá so kat. Az Al kot mány nak, illetve az
Alap tör vény nek az ön ma gát egyes szám ban
tör té nõ meg ha tá ro zá sa sem összeegyeztet-
hetetlen az Át me ne ti lé té vel, hi szen az ma gát
az Alap tör vény ré sze ként de fi ni ál ja; vagyis
egyet len Alap tör vény lé te zik, de az for ma i -
lag, fi zi ka i lag két rész bõl áll. Ezzel lát szó lag
el len tét ben áll az Alap tör vény zá rá sa, amely-
ben Ma gyar or szág elsõ egy sé ges Alap tör vé -
nyé nek ne ve zi ma gát. Ezt azon ban rész ben
az al kot má nyi sza bá lyok tör vé nyek ben szét-
ta golt rög zí té sé vel (ahogy 1949-et, de bi zo -
nyos te kin tet ben 1989-et meg elõ zõ en is volt)
tör té nõ szem be ál lí tás ként, rész ben pe dig a
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tar tal mi egy sé ges ség re tö rek vés re is le het vo-
nat koz tat ni eb ben a nor ma tív tar ta lom mal
egyéb ként nem ren del ke zõ mon dat ban.

Az Át me ne ti két fõ rész re oszt ha tó. Az
elsõ al cím az át me ne tet a kom mu nis ta dik-
tatúrából a de mok rá ci á ba tör té nõ át me net -
ként ér tel me zi, és egy hosszú, dek la ra tív
résszel – egy tu laj don kép pe ni pre am bu lum -
mal – kez dõdik, majd négy nor matív tar -
talmú cik ket tar tal maz. Annak in do ka, hogy
ez nem ma gá ba az Alap tör vény be ke rült bele,
a pre am bu lum ese té ben nyil ván az, hogy szét-
fe szí tet te vol na annak ke re te it, míg a négy
cikk te kin te té ben – ta lán a har ma dik ki vé te -
lé vel – a va ló ban át me ne ti jel leg. A kom mu -
nis ta dik ta tú ra ve ze tõinek nyug díj csök ken -
té se va ló ban csak idõ le ges ren del ke zés, amely
az évek múl tá val tar tal mát vesz ti. Ugyan-
ilyen jel le gû a dik ta tú ra idõ sza ká ban a párt-
állam ne vé ben, ér de ké ben vagy egyetér té -
sével el kö ve tett bûn cse lek mé nyek büntet-
hetõségének el nem évü lése, va lamint a dik -
ta túra ha ta lom bir to ko sa i ra vo nat ko zó ada-
tok nyil vá nos sá gá ra vo nat ko zó ren del ke zé -
sek. A 3. cikk tu lajdonképpen egy új al kot-
má nyos in téz mény, a Nem ze ti Em lé ke zet
Bizott sá gá nak mû kö dé sét rög zí ti alaptör-
vényi szin ten, amely nek te vé keny sé ge azon-
ban az elsõ rész tar tal má tól el vá laszt ha-
tatlan.

A má so dik al cím az Al kot mány ha tá lyon
kí vül he lye zé se és az Alap tör vény ha tály ba -
lé pé se mi at ti, a tar tal mi lag vál to zó al kot má -
nyos ren del ke zé sek és az azok kal érin tett
jog vi szo nyok át ve ze té sét se gí tõ ren delke-
zéseket tar talmaz. Túl is lép azon ban a ha -
gyo má nyo san egy-egy jog sza bály ese té ben
átme ne ti ként ér tel mez he tõ ren del ke zé sek ke-
rete in. Több ren del ke zés, pél dá ul az Alap-
tör vény nek a bí rák leg ma ga sabb élet ko rá ra
vo nat ko zó 26. cikk (2) be kez dé se ki ter jesz -
té se a köz jegy zõk re és az ön ál ló bí ró sá gi
vég re haj tók ra (12. cikk [2] be kez dés), az
egy há zi, illetve a nem ze ti sé gi tör vény re vo-
nat ko zó ren del ke zé sek (21. cikk), vagy akár
az ön kor mány za ti ha tá ro za tok pót lá sá ra vo-
nat ko zó kor mány hi va ta li ha tás kör meg te -
remtése (28. cikk [3] be kezdés) in kább az

Alap tör vény ki egé szí té sé nek tû nik. Más ren-
del ke zé sek az Alap tör vény rendelkezé sei hez
ké pest in kább ki vé te le ket terem tenek. Ezek
rész ben az át me ne ti rendelke zések szük ség -
sze rû ve le já rói, hi szen be vett jog al ko tá si gya -
kor lat, hogy a zök ke nõ men tes át me net ér-
de ké ben bi zo nyos te kin tet ben és bi zo nyos
ide ig a már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza -
bá lyi ren del ke zé se ket kell al kal maz ni, a ve-
lük adott eset ben tel je sen el len té tes, de he-
lyük be lé pett ha tá lyo sak kal szem ben. Ilye-
nek az Át me ne ti ben egy évig még al kal maz ni 
ren delt, az ön kor mány za ti tu laj don át adá sá ra 
vagy a két évig al kalmazandó, a jegy zõ ál lam-
igaz ga tá si ha tás kö ré re vo nat ko zó rendel ke -
zések (28. § [1], [2] be kezdés). Mind az Al -
kot mány hoz, mind az Alap tör vény hez ké-
pest in kább ki vé tel ként ér té kel he tõk azon-
ban  például a kom mu nis ta dik ta tú ra veze-
tõinek nyug díj csök ken té sé re [1. cikk] vagy a
kom mu nis ta rend szer bû ne i nek el nem évü-
lé sé re [2. cikk] vo nat ko zó cik kek, vagy az
ügyész ség el té rõ il le té kes sé gû bí ró sá gon tör-
ténõ vád emelésének joga (11. cikk [4] be kez-
dés).

Föl me rül het a kér dés, hogy va jon eze ket
a nem ha gyo má nyos ér te lem ben vett át me -
ne ti ren del ke zé se ket ho gyan kell ér tel mez ni 
az Alap tör vény hez ké pest.

A fen ti ek ben ki fej tet tek sze rint úgy vé lem, 
az Alap tör vényt és az Át me ne tit egy ség -
ben kell szem lél ni. Egyet len Alap tör vény
van, amely két rész bõl áll ugyan, de az al kot-
má nyo zó aka ra tát tük rö zi egy sé ge sen, vagyis
ha ér telmezzük az Alap törvényt, azt csak az
Át me ne ti vel együtt te het jük meg. Az Alap-
tör vény törzs szö ve gé hez hoz zá kell ol vas -
nunk az Át me ne ti „ki egé szí té sét”, pél dá ul
az Alap törvény 32. cikk (5) be kezdésben
sza bá lyo zott ön kor mány za ti nor ma pót lás -
hoz az Át me ne ti ön kor mány za ti ha tá ro zat -
pót lás ról szóló ren del ke zé sét. Az egyéb, va-
lamely alap tör vé nyi ren del ke zés tõl el térõ
Át me ne ti ren del ke zé se ket ki vé tel ként, lex
spe ci a lis ként kell ér tel mez ni és al kal maz ni;
ez arra az eset re is igaz, ha az Alap törvény
több ren del ke zé sé hez ké pest is ki vé te les
 szabályt ál la pít meg bi zo nyos te kin tet ben.
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Ilyen ki vé te les ren del ke zé sek ma gá ban az
Alap tör vény ben is van nak.

Az Át me ne ti nek az Alap tör vénnyel al ko -
tott egységét bi zonyítja, hogy ha az Alaptör-
vénnyel jog for rá si jel le gét te kint ve vagy tar-
tal má ban nem egy ként len ne ke zel ve, ak kor
az Alap tör vény nek va la mi lyen mó don meg
kel le ne ha tá roz nia az Át me ne ti „mû fa ját”.
Az R) cikk pél dául csak az Alap törvényrõl és 
a jog szabályokról szól, a T) cikk (2) be kezdé-
se a jog szabályok kö zött nem em líti az Át me-
netit, az S) cikk pe dig csak az Alap törvény el -
fo ga dá sá ról és mó do sí tá sá ról szól. Ha az Át-
me ne ti az Alap tör vény és a jog sza bá lyok kö-
zöt ti át me ne ti jel le gû jog for rás len ne, ar ról az
Alap tör vény nek kel le ne ren del kez nie, mi vel
azonban ezt nem te szi meg, csak az Alap tör-
vény vagy az Or szág gyû lés ál tal el fo gad ha tó
jog sza bály, azaz a tör vény „mû fa já ba” len ne
so rol ha tó. Az Át me ne ti rõl azon ban mind az
Alap tör vény, mind ön ma ga és az Or szág gyû -
lés is rög zítette, hogy az nem tör vény, ha nem
az al kot má nyo zói ha ta lom ál tal meg al ko tott
leg ma ga sabb szin tû jog for rás. Az Alap tör -
vény tu datosan nem szól kü lön az em lített

cik kek ben vagy akár más hol az Át me ne ti rõl, 
mert azt ön ma ga ré sze ként ke ze li, ezért ér tel -
met len a kü lön em lí tés.

Az át me ne ti ren del ke zé sek re vo nat ko zó -
an van gya kor lat, ha gyo mány a jog al ko tás -
ban, de nin csen és az al kot má nyo zó ha ta lom
szá má ra nem is le het meg ke rül he tet len dog-
ma arra néz ve, hogy mit kell ezen ér teni. Az
al kot má nyo zó nagy sza bad sá got él vez ab ban, 
hogy mit és mi lyen for mában kí ván meg jele-
ní te ni al kot má nyi, alap tör vé nyi szin ten; sza-
bad aka rata van ab ban, hogy az Alap törvényt
két rész re ossza, és hogy maga szab ja meg az
egyes alap tör vé nyi ren del ke zé sek he lyét.

Az Alap tör vény és az Át me ne ti ér tel me -
zé si kér dé sei ter mé sze te sen leg ek la tán sab -
ban az Al kot mány bí ró ság nál ve tõd nek fel.
A fen ti ok fej tés a ta lá ros tes tü let ese té ben azt
a kö vet kez te tést in du kál ja, hogy az Alkot-
mány bíró ság az Át me ne ti alap tör vény-el le -
nes sé gét nem vizs gál hat ja, ugyan ak kor a jog-
sza bá lyok meg fe le lõ sé gét nem csak az Alap-
törvény, ha nem az annak ré szét ké pezõ és
az zal együtt ér tel me zett Át me ne ti vi szo nyá -
ban is vizs gálnia kell.

Ma gyar or szág Alap tör vé nye és annak át me ne ti ren del ke zé sei

Az Alap tör vény és az Át me ne ti vi szo nyá ban vi lá gos sá kell ten nünk, hogy mind az Alap tör-
vényt, mind az Át me ne tit az al kot má nyo zó ha ta lom al kot ta meg, az erre vo nat ko zó spe ci á lis el já -
rás sze rint. Egyéb kri té ri um hi á nyá ban ezért sem mi lyen két ség nem fér het az Át me ne ti alap tör vé-
nyi szin tû jog for rá si jel le gé hez.

Az Át me ne ti azon ban nem pusz tán ugyan olyan szin tû jog for rás, mint az Alap tör vény, ha nem
annak a része. Rész ben az zal, hogy maga az Át meneti mond ja ezt, részben pe dig, hogy más jog for-
rás nak az Alap tör vény alap ján nem is len ne mi nõ sít he tõ.

A jel zett kri té ri u mok nak tör té nõ meg fe le lé sen túl az al kot má nyo zó nak sza bad sá ga van az al-
kot mány tar tal má nak és for má já nak meg ha tá ro zá sá ban. Így sem mi nem kor lá toz za ab ban, hogy
az al kot má nyi sza bá lyo kat két vagy több do ku men tum ban al kos sa meg. A ma gyar al kot má nyo zó
ha ta lom úgy dön tött, hogy két do ku men tum ba ren de zi az alap tör vé nyi sza bá lyo kat. Az el sõ be ke-
rül a törzs szö veg, amely a sta bi li tás je gyé ben ké szült, míg a ké sõbb el fo ga dott má sik ba ke rül tek a
va la mi kép pen át me ne ti nek mi nõ sí tett, ki vé te les nek gon dolt rendelkezések.

Fen ti ek alap ján ál lás pon tom sze rint egy ér tel mû, hogy az Alap tör vényt és az Át me ne tit egy ség -
ben kell ér tel mez ni: Alap tör vény alatt az Át me ne tit is ér te ni kell. Ez az Alkot mány bíró ság vo nat -
ko zá sá ban annyit je len t, hogy az Át me ne ti alap tör vény-el le nes sé gét nem vizs gál hat ja, a jog sza bá -
lyok al kot má nyos sá gi vizs gá la ta kor ugyan ak kor az Át me ne ti vel való össz han got is ér té kel nie kell.



MÁT HÉ GÁ BOR

Gon do la tok a nem ze ti
és az euró pai uni ós jog ról

Rend ha gyó tu dó sí tás a
The Ba sic Law of Hun gary.
A First Com men ta ry –
Ma gyar or szág Alap tör vé nye.
Elsõ kommentár

Az Alap tör vény kom men tár ja

A Cla rus Press gon do zá sá ban meg je lent
mo no grá fia mél tó kül sõt hor doz. For ma dat
esse rei, ám nem csupán ala ki, ha nem tar tal-
mi szem pont ból is.

A kom men tár ti zen hét fi a tal és kö zép -
nem ze dé ki kol lé ga mun ká ja. A kö zép nem -
zedék – hic et nunc – a harminc-negyven-
éves kor osz tályt rep re zen tál ja, akik fõ ként
egye te mi ok ta tók, de a pra xis él vo na lá ból is
ta lá lunk szer zõt; így ál lam tit kárt, nagy kö ve -
tet, fõ ügyész-he lyet test, al kot mány bí ró sá gi
ta nács adót. Ti zen egy fõ a Páz mány Pé ter
Kato li kus Egye te met, há rom a Nem ze ti Köz-
szolgálati Egye temet, egy-egy fõ a Gyõr, Sze -
ged Jogi Fa kul tá so kat kép vi se li. Ti zen két tu-
do má nyos fo ko zat tal, s egy DSc-al is jeles -
kedik a szer zõ gár da. Csak gra tu lál ni le het:
Csink Ló ránt, Schan da Ba lázs, Var ga Zs.
And rás szer kesz tõk nek, hogy egy ará nyos
szer ke ze tû, a nor ma szö veg rend sze rét hí ven 
köz ve tí tõ, tar tal mát adek vá tan ki fe je zõ, a
pár hu za mos hi vat ko zá so kat el ke rü lõ, szín-
vo na las kom men tárt je le ní tet tek meg. Egyet
kell ér te nünk Ja kab And rás kü lön be ve ze tõ -
jé ben fog lal tak kal, ne ve ze te sen az zal, hogy a
jogtudósok nem azért van nak, hogy a leg -
job bat hoz zák ki a nor ma szö ve gé bõl, ha-
nem kre a tí van, a jog tu do má nyi mód szer tan
tel jes sé gét be vet ve moz dít sák elõ, hogy az új
alap tör vény sze rint a kö zös ség ér tõ en gon-
dol ja át az alap kér dé se ket. Ugyan így üd vö -

sek azok a szer zõi óha jok is, me lyek sze rint
mun ká juk kel lõ mu ní ci ót je lent het a kül föl -
di ku ta tók nak is, hogy meg is mer ve a ma-
gyar alap tör vényt, annak meg ol dá sa it kí ván-
ság ra hasz no sít has sák. Nos, ez a re mény,
majd a jövõ ál tal le het iga zolt.

Min den eset re tény, hogy az alap tör vény
– a szer zõk ál tal is bi zonyítottan – a leg alap-
ve tõbb ér té ke ket fe je zi ki. A team egy be -
hang zó an hang sú lyoz za to váb bá azt is, hogy
a nor ma szö veg ön ma gá ban szük sé ges, de
nem elég sé ges az új szem lé let mód ér vény re
jut ta tá sá hoz. Ezt – az alap jo gok ér tel me zé sé -
vel pél dázva – a nor ma + bí rói + al kot-
mány bí rói ér tel me zés együt te se te remt he ti
meg.

Vil la nó fény ben össze gez ve: a Nem ze ti hit-
vallás, az Alap vetés, a Sza badság és fe lelõs-
ség, s az Ál lam ta go zó dá sú alap tör vény, az
Euró pai Uni ó ról szóló szer zõ dés ben, s a kap-
cso ló dó mó do sí tá sok ban fog lal tak kal adek-
vát. Ne ve ze te sen: 

„Az Unió az em ber i mél tó ság tisz te let -
ben tar tá sa, a sza bad ság, a de mok rá cia, az
egyen lõ ség, a jog ál la mi ság, va la mint az em-
ber i jo gok – ide ért ve a ki sebb ség hez tar to -
zó sze mé lyek jo ga it – tisz te let ben tar tá sá -
nak ér té ke in ala pul. Ezek az ér té kek kö zö -
sek a tag ál la mok ban, a plu ra liz mus, a meg-
kü lön böz te tés ti lal ma, a to le ran cia, az igaz-
sá gos ság, a szo li da ri tás, va la mint a nõk és a
fér fi ak kö zöt ti egyen lõ ség tár sa dal má ban.”
Az Unió:  „Elõ mozdítja a gaz dasági, a tár sa-
dal mi és a te rü le ti ko hé zi ót, va la mint a tag-
ál la mok kö zöt ti szo li da ri tást. Az Unió tisz-
te let ben tart ja sa ját kul tu rá lis és nyel vi sok-
féles égét, to váb bá biz to sít ja Euró pa kul-
turális örök sé gé nek meg õr zé sét és to váb bi
gya ra pí tá sát.”

„Az Unió tisz te let ben tart ja a tag ál la mok -
nak a Szer zõ dé sek elõt ti egyen lõ sé gét, va la -
mint nem ze ti iden ti tá sát, amely el vá laszt ha -
tat lan rész e azok alap ve tõ po li ti kai és al kot -
má nyos be ren dez ke dé sé nek, ide ért ve a re gi -
o ná lis és he lyi ön kor mány za to kat is. Tisz te -
let ben tart ja az alap ve tõ ál lam i funk ci ó kat,
köz tük az ál lam te rü le ti in teg ri tá sá nak biz-



to sí tá sát, a köz rend fenn tar tá sát és a nem ze ti 
biz ton ság vé del mét.”1

Az Alap tör vény kom men tár já nak be mu -
ta tó já ra fi gye lem re mél tó nem zet kö zi rész-
vétellel – 2012. feb ruár 17-én – a Ma gyar Tu -
do má nyos Aka dé mi án ke rült sor. Az ér dek -
lõ dést is ki vál tó pro to kol lá ris és szak mai
elõ adá so kat: Kis Nor bert, Rét vá ri Ben ce ál-
lam tit ká rok, Mát hé Gá bor, Pa tyi And rás
egye te mi ta ná rok, s Var ga Zs. And rás leg-
fõbb ügyész he lyet tes tar tot ták.

A to váb bi ak ban élve a re cen zens kap ta le-
he tõ ség gel – az alap tör vény ap ro pó já ra – né-
hány gon do la tot sze ret nénk rög zí te ni a nem-
zeti és az EU jog vi szonyáról.

Az euró pai egy sé ges ülé si fo lya mat ról

Az „elsõ Jal ta” re ví zi ó ját, s ered mé nyét:
az Euró pai Uni ót az el múlt húsz esz tendõ
fõbb trend jei de ter mi nál ták. Az 1989. évi
mál tai csúcs ta lál ko zó szim bo li zál ta az Egye-
sült Ál lamok ál tal már ko rábban (1985) ki -
dolgozott Grand Stra tegy-t, a nagy vál tást:
azt, hogy a vi lág el búcsúzik egy kor szaktól
és be lép egy má sikba. E má sik vi lágnak az
alapkérdése pe dig az volt, hogy Ke let-Kö-
zép-Eu ró pa mi ként in teg rá lód jon Nyu gat-
Eu ró pá hoz. A szov jet–ame ri kai kon do mi -
ni um ver zi ó tól a raj nai mo dellt meg tes te sí tõ
jó lé ti ál lam ide á lon át, a vég le ges ült wa shing -
to ni kon szen zu sig ve ze tõ út ok sze rû en ha tá -
roz ta meg a je len ko ri vi szo nyo kat. Eb ben a
fo lya mat ban a ma gyar or szá gi rend szer vál to -
zásnak ne ve zett át ala ku lást az eu ro at lan ti esz-
me rend szert köz ve tí tõ, de mok ra ti kus alapér-
té ke ket és ha gyo má nyo kat meg je le ní tõ Al-
kot mány; a neo li be rá lis gaz da ság po li ti ka je-
gyé ben, a wa shing to ni kon szen zus – sokk te -
rá pi ás – vég re haj tá sa ként, a kon cep ci ót lan

pri va ti zá ció, s az ezt elõ se gí tõ de re gu lá ció,
az ál lam sze re pé nek erõ tel jes vissza szo rí tá sa
kísérte. Ma már – az új Alap törvény ide jén – 
tel je sen vi lá gos, hogy Lord Dah ren dorf ak-
kor rend sze re sen idé zett me ta fo rá ja több
volt, mint té ve dés. Ne ve ze te sen a dol gok -
nak elõbb rosszabb ra kell for dulniuk ah hoz,
hogy meg ja vul ja nak, s a tér ség né pe i nek vé-
gig kell men ni a si ralom völ gyén, hogy el jus-
sa nak a ka pi ta liz mus Ká na án já ba.2

Nos, ez a hosszú me netelés mind máig tart,
az éssze rût le nül zaj ló át ala ku lá si vál ság hoz
egy pénz ügyi (de ri va ti va) vál ság is tár sult.
Nem vé let len te hát, hogy az ál lam i tu laj don
fék te len le bon tá sá val lét re jött, túl sú lyos ma-
gán gaz da ság és a mul ti na ci o ná lis vál la la tok
együt te se meg gyen gí tet te, és több te rü le ten
ha tás ta la ní tot ta az ál lam i sze rep vál la lást.

E 20. szá zad vé gé tõl kez dõ dõ demokra-
tizálódási fo lya ma tok nak az a leg na gyobb
prob lé má ja, hogy nem si ke rült az ál la mi ság
kü lön bö zõ di men zi ó it egy más tól koncep-
tuáli san el kü lö ní te ni és meg ér te ni, hogy azok
ho gyan kap cso lód nak a gaz da ság hoz. A pri-
va tizáció olyan ha tal mas aszim met ri á kat
szült, ame lyek nek a kor ri gá lá sa az ál lam fel-
ada ta lett vol na. Ta lá ló an je gyez te meg – a
má nak szóló leg fon to sabb fel adat ra is utal va 
– Mil ton Fri ed mann a sza bad pi a ci köz gaz -
da ság tan leg ki vá lóbb kép vi se lõ je: „Ki de rült, 
hogy a jog rend va ló szí nû leg alap ve tõbb a
pri va ti zá ci ó nál.”3

Közis mert, hogy Euró pa tör té ne té nek har-
ma dik egy sé ges ülõ kí sér le té nél tart. Az elsõ
si ke res Euró pa a Ka rol ing Bi ro da lom volt,
s ez a mai egye sülõ Eu rópának az egyet len
min tá ja, mert a je len le gi nagy sá gá ban is fe lül -
múl ja Nagy Ká roly bi ro dal mát.
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1 2007. évi CLXVIII. törvény az Euró pai Uni óról szóló szer -
zõ dés és az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés mó do sí tá -
sá ról szóló lissza bo ni szer zõ dés ki hir de té sé rõl, 1. szá mú
melléklet a 2007. évi CLXVIII. tör vényhez Lissza bo ni
szerzõdés az Euró pai Uni óról szóló szer zõdés és az Euró pai
Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés mó do sí tá sá ról. Ma gyar Köz -
löny, 182(2007), 13781. p.

2 A pri va ti zá ci ós fo lya ma to kat ki vá ló an elem zi BE REND
T. Iván: Ma gyar or szág a köz ép és ke let-eu ró pai át ala ku lás -
ban, 1989–2008. Né hány vi tás kér dés = 60 éves a Köz gaz-
da ság tu do má nyi Egye tem. A Ju bi le u mi Tu do má nyos Kon-
fe ren cia al kal má ból ké szült ta nul má nyok, Bu da pest, Aula,
2008, 45–55. p. A téma mo nografikusan is meg jelent a
Camb rid ge Uni ver sity Ki adó nál 2008-ban.

3 Sub cla u su la 1989. Do ku men tu mok a po li ti kai rendszer-
változás tör té ne té hez. A Grand Stra tegy, szer k. GE CSÉ NYI
La jos–MÁT HÉ Gá bor, Bu da pest, Ma gyar Köz löny Lap-
és Könyvkiadó, 2009, 18–34. p.



Az új Har ma dik Euró pa iga zi di lem má ja
a jó lé ti ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti
vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechtss ta at-Ver fas -
sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ át ala -
kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt -
je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re -
ho zá sa kor arra kell tö re ked ni, hogy az EU,
mint sui ge ne ris in téz mény az em ber i jo go -
kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki-
ter jesz tõ (nem csu pán a sta bi li tá si pak tum
ke ret szá ma it re a li zá ló) em be ribb tár sa da -
lom ként funk ci o nál jon. Vi lá gos, hogy a jog
és az Al kot mány sze re pe még köz pon tib bá
vá lik, mint az ed di gi ek ben volt.

Az uni ós jog prob le ma ti ká já hoz

Az uni ós jog el mé le te ki dol go zat lan.
A tag ál la mo kat in teg rá ló, sui ge ne ris bõl, jogi
személlyé váló ala kulat joga ezért a nem zeti
jo gok hoz vi szo nyí tot tan ke rül de fi ni á lás ra.
A jog ál la mi hi vat ko zás, min dig csak tag ál la -
mi érin tettségû le het. Így most csu pán né -
hány jel lem zõ vá zo lá sá ra szo rít ko zunk.

Az Unió szö vet sé ges tag ál la mok hoz kö-
tõdõ rend szer, amely a nem zetközi jog men -
tén szer ve zõ dött, s mely ben a tag ál la mok
 által szu ve re ni tá suk egyes át en ge dett ele me i -
bõl öt vö zõd nek a ne ve sí tett ha tás kö rök. Te-
hát nincs sa ját ha tás kö re: Kom pe tenz ohne
Kom pe tenz for mu la jel lem zi. Lét re jött egy
olyan jog rend szer, ami a tag ál la mok jog-
rend sze ré be il lesz ke dik, s úgy vi sel ke dik,
mint ha szö vet sé gi ál lam len ne, ahol a de-
mok ra ti kus de fi cit ki egé szül al kot má nyos
deficittel.

Eh hez tár sul to váb bá a kö zel jö võ ben ese-
dé kes fis cá lis szer zõ dés, ami meg kér dõ je le zi
a jog ál lam egyik att ri bú tu mát, a nem ze ti
par la ment költ ség ve tést jó vá ha gyó ha tás kö -
rét, az app rop ri á ci ót, egy szup ra na ci o ná lis
kont roll be ik ta tá sá val.

Ele ve nít sük fel to váb bá azt a köz is mert
tényt, hogy az Euró pai Bí róság nem csu pán
jog ér tel me zõ, ha nem jog al ko tó ha tás kör rel
is ren del ke zik. Az alap jo gok ér vé nye sü lé sét

pedig egy jog triász: a nem zeti, az EU joga és
az em ber i jogi kon ven ció szol gál ja. 

E cím sza vak ban jel zett tény hely zet min-
den jo gász szá má ra (nem po li ti kus, ám bár
lé tez nek jog vég zett po li ti ku sok is) bi zo nyít -
ja, hogy az Euró pai Uni ónak új jogdogma -
tikai rend szerre van szük sége. Az új al kot-
má nyos fo gal mak mel lett a töb bi kö zött a
komp le men ter, pár hu za mos ha tás kö rök új
szel le mû meg ha tá ro zá sa in do kolt.

Mind er re fi gye lem mel tel je sen egyet ért -
he tünk az új fel adat ra moz gó sí tó kez de mé -
nye zés sel, Ar min von Bog dan dy pro fesszor, 
a He i del berg-i Max-Planck Ins ti tut für aus-
län dis ches Öf fent li ches Recht und Völ ker -
recht igaz ga tó já nak A nem ze ti jog tu do mány
az európai jogi térségben címû ki ált vá nya tar-
tal má val.4

A nem ze ti jog tu do mány
az euró pai jogi tér ségben

Bog dán dy pro fesszor hely zet ér té ke lé se,
már ami az EU, mint mû ködõ kö zösség rész -
vál sá ga it il le ti, té nyek re ala po zott. Je len leg az
euro, a sza bad moz gás, az egy séges in tézmé-
nyi ke ret van vál ságban, s ez utób bira (pl. ma -
gyar re lá ci ó ban) ékes pél da ként ki fe je zõ en
utal a kö zel múlt ban le zaj lott bi zott sá gi meg-
hall ga tás, amely jogi ér ve lés tech ni ká já nak bi-
zony ta lan sá gá val, tény- és jog hely zet ér té ke -
lé sé vel és el já rá si meg nyil vá nu lá sa i val erõs kí-
ván ni va lót hagy maga után.

Bog dán dy cél ki tû zé se, az EU mint po li ti -
kai pro jekt si ke ré nek tá mo ga tá sa, még pe dig
tel je sen új ala po kon: az Euró pai Ku ta tá si
Tér ség lét re ho zá sá val. Noha a fel sõ ok ta tást
érin tõ ún. Bo lo gna-fo lya mat „ered mé nyei”
intõ ta nul sá gul is szol gál nak, de az ame ri kai
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4 Armin von BOG DAN DY: A nem ze ti jog tu do mány az euró-
pai tér ség ben. Az euró pai tér ség di na mi ká já nak kutatá-
sában a jog össze ha son lí tás in ten zí veb bé té te lét, euró pai
me to di ka ki ala kí tá sát, a jog tu do mány iden ti tá sá nak
európaizálódását sürgeti a szerzõ. A pro jektet a Magyar
Jog – Európai és Külföldi Jogi Szemle 2012. évi áp rilisi
szá má ban te szi köz zé a szer kesz tõ bi zott ság. A ta nul -
mányt Ja kab And rás for dí tot ta ma gyar nyelv re.



min ta adap tá ci ó já val és a né met Ex zel len zi ni -
ti a ti ve (a szû kös tá mo ga tá si for rá sok né hány
ki emelt in téz mény re for dí tá sa) fel hasz ná lá sá -
val van re mény egy egé szen új jogi dogma -
tikai rend szer ki épí té sé re, ami a glo ba li zált
 világ igé nye i nek a nem ze ti jog tudományok-
kal egyez te tet ten meg fe lel het. Így az eu ró pa i -
zá ló dás – a nem ze ti jog tu do má nyok identi-
tásának fi gye lem be vé te lé vel, mint egy kor pa -
rancsként je lentkezik. Ám, mint azt a jog tu-
dósok kö zül töb ben vall ják, már most olyan
mér té ket ért el a nem ze ti jog ren dek eu ró pa i -
zá ló dá sa, amit leg ki fe je zõb ben az euró pai
jogi tér ség (Eu ro pä is cher Rechts ra um) for-
mu lá val jel le mez he tünk. Azt azon ban hiú re-
ménynek köny veli el a re cenzens, hogy ez az
ál la pot így el tud ja ke rül ni az euró pai in teg rá -
ció szö vet sé gi ál lam ér tel me zé se it. 

Bogdándy pro fesszor az euró pai jogi tér -
séget; az EU-nak a nem zeti jog rendek ál tal
de fi ni ált te rü le te ként ha tá roz za meg, ahol
azon ban a „szup ra na ci o ná lis” nor mák is je-
len van nak. „En nek meg fe le lõ en az EU-tag-
ság a részt ve võ ál la mok ál la mi sá gá nak lé-
nye gi és meg ha tá ro zó jel leg ze tes sé ge lesz, a
köz igaz ga tá suk az egész tér ség köz igaz ga tá -
sá nak ré sze sé vé vá lik, a ko ráb ban ön ma guk -
ba be zárt jog rendjeik egy tá gabb jogi ke ret
ré szé vé vál nak” – hang sú lyoz za a Ki ált vány,
je lez ve: hogy a nem ze ti jog rend sze re ket
„egy tá gabb kon tex tus ban kell új ra gon dol -
ni”. S amíg ez be következik – sze rény vé le-
mé nyünk sze rint – ad dig a szu ve re ni tá sok
„ra vasz koma” ál la pot ba kerülnek.

Min den eset re – az EU in téz mé nyi za va -
rok okán is – a jogi gon dolatrendszert az új
kon tex tus ra más ként kell al kal maz ni, új fo-
gal mak kal, je len tés tar tal mak kal kell a ko-
ráb bi nem zet ál la mi, jog ál la mi mo dellt meg-
haladni. Ez le het, hogy egyes jo gász kor osz-
tá lyok nak szo kat lan és fájó – vé le ke dik Bog-
dándy –, de lát ható már a ha zai Alap törvé-
nyün ket kom men tá ló ifjú ge ne rá ció kez de -
mé nye zé se is.5 Na gyon fon tos kö ve tel mény

az új fo ga lom- és nor ma vi lág hoz való iga zo -
dás, s nem csu pán az ér té kek re hi vat ko zás,
mert a tér ség joga for mula már ele ve in vol-
vál ja az euró pai ér té ke ket. A jog dog ma ti kai
jog tu do mány te hát új ki hí vá sok kal néz
szem be. A jog össze ha son lí tás klasszi kus
mód sze ré vel min den ge ne rá ci ó nak meg kell
ír nia a sa ját jog tör té ne tét, ám ál lást is kell
fog lal ni, hogy a Ze it ges chich te, azaz a le en -
dõ kö zös jogi tér ség ben, mi lyen kü lön fé le
nem ze ti fej lõ dé si utak le het sé ge sek. Te hát új
iga zo dá si pon tok kel le nek a nem ze ti jog-
rend sze rek szá má ra, s egy ben új jog dog ma ti -
kai elem zé sek a kö zös jo got al kal ma zó pra-
xis szá mára is. Az euró pai jogi tér ség mo dell
ki ala kí tá sa pe dig fel ké szült ku ta tó jog tu dó -
sok ra, ki vá ló gya kor la ti jo gá szok ra há rul, s
a jog vég zett ség nél kü li po li ti ku sok pe dig az
EU po li ti kai pro jekt jé nek fe le lõ sei ma rad -
nak, mert itt az utak már szétválnak.

Az „új” ius com mune

Bog dán dy pro fesszor pró fé ci á ján gon dol -
kod va – jog tör té nész ként nem tu do m ma-
gam tar tóztatni – az a vé leményem, hogy az
európai jogi tér ség – mu tatis mu tandis – már 
lé te zett az elsõ Euró pa fel bom lá sa utá ni szá-
za dok tól a 18. szá za di ko di fi ká ci ó kig. S ez a
ius com mune, ami a glosszá torok ál tal ki fej-
lesz tett sui ge ne ris jog rend, a jog tu do mány
és jogi kul túra, amely nek alap ja a kom men-
tált ró mai jog, az egyházi és a hû béri jog ele -
me i vel, amely szo ros szim bi ó zis ban volt az
ius prop ri um mal, a he lyi jo gok kal. 

A ius com mune nem tör vényi, ha nem
jog tu do má nyi (iu risp ru den ci á lis) jog, leg na -
gyobb rész e nem tör vény ho zá si ak tus sal
szü le tõ nor ma rend szer, ha nem tu dós jog,
ame lyet a jog tu do mánnyal fog lal ko zók al-
kotnak. Te hát a ko rabeli Euró pa nem a le -
gis la tiv uni fi ká ció, ha nem a ju risp ru den ci á -
lis jog egy sé ge sí tés út ját jár ta. A ius com mu -
ne „ál lam nél küli” jog, nincs köz ponti ha ta-
lom, amely a nor mát ki bocsátaná. Sõt köz -
pon ti bí rói ha ta lom sin csen, ami az ér tel me -
zé si prob lé mát el dön te né, s ezt ugyan csak a
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5 Az Alap tör vény szü le té sé nek kö rül mé nye i rõl, szak mai
jogi né ze te i rõl lásd AB LON CZY Bál int: Az Al kot mány
nyo má ban, Elekt ro mé dia Kft. Ki adó, 2011.



jog tu dós – a com mu nis opi nio dok to rum –
vég zi el.

A ius com mu ne szub szi di á ri us jel le gû,
azaz a he lyi jo got, a ius prop riumot kell el -
sõként al kalmazni, s ha ez nem elég séges,
úgy a ius com mu net szük sé ges köl csö nöz -
ni. A ius com mune – te hát nem ri valizál,
mi több nem lép az el sõd le ges sé gi po zí ci ó -
ba, mint a je lenkori EU-jog, mert az nem
dog ma ti kai tör vény sze rû ség ként, ha nem
je len leg au to ri ta tív té nye zõ ként do mi nál.
Az te hát sem miképp sem jel lemzi ami a ius
commune-t, azt, hogy en nek a ius pro -
priumra gya ko rolt ha tá sa, va lós tu do má -
nyos sá vá lá sá val ír ha tó le.6

Meg gyõ zõ dé sünk, hogy az euró pai jogi
tér ség és a jog tu do mány mû ve lõ i nek együt-
tese, az EU és a nem zeti jog  köl csönhatása
csak ak kor le het ered ményes, ha a ius com -
mu ne – ius prop ri um tör té ne ti tör vény sze -
rû sé ge it kö ve ti. 

Nem ze ti Al kot mány bí ró sá gok
De le gált ja i nak Kol lé gi u ma

A kö zös euró pai jogi tér ség és az új kori
ius com mu ne ki vá ló meg ol dás nak tû nik
a 19–20. szá zad jogi ha talmi rend szer, fo -
galomtár je len kor ra erõl te te tett si ker te len -
sé ge i nek meg ha la dá sá ra. Eh hez azon ban va-
la mennyi EU-kép vi se lõ, po li ti kus jó in du la -
ta sem ele gendõ. Van nak ugyan is olyan jog -
dog ma ti kai prob lé mák, ami ket nem le het
csak pusz tán a büro „fel ké szült sé gé vel” el in -
téz ni.

Ezért is mét fel idéz zük azt a ja vas la tot,
amit 2009 õszén, a Bu dapesten ren dezett
V. Euró pai Jo gász Fó rum zá ró ülé sén, a plé-
num részt ve või el fo gad tak. Köz tu dott,
hogy az EU jo gászai, el sõként a né met jo -
gász tár sa da lom kép vi se lõi hoz ták lét re a
két éven ként – a De uts che Ju ris ten tag min tá -

já ra – szer ve zõ dõ szak mai fó ru mot. El ed dig
Nürnberg, Athén, Genf, Wien, Bu dapest
adott ott hont a ta nács ko zás nak. 2011-ben
Lu xem burg ban ke rült sor e ren dez vény re.
Bu da pes ten az euró pai ügyész ség, a ha tá ron
át nyú ló bû nö zés, a fo gyasz tó vé de lem, ke-
res ke del mi jog té má in kí vül az új ko ri szu ve -
re ni tás kér dé sei ke rül tek meg vi ta tás ra.7
A rész le te ket mel lõz ve a plé nu mon el fo ga -
dott ja vaslatra uta lunk – a töb bi kö zött –
arra, hogy az Euró pai Unió Al kotmánybí-
ró sá gai de le gál ja nak az éven ként (ta va szi,
õszi ülés szak) ren de zen dõ Al kot mány bí ró -
sá gi Kol lé gi um ba egy-egy fõt. Ez a tes tü let
azo kat a kér dé se ket vi tas sa meg, ame lyek a
ju risp ru den ci á lis prob lé mák so rán a tag ál -
lam és az unió köz ponti szer vei kö zött ke -
let kez nek, s a jogi meg ol dá so kat ál lás fog la -
lás ban te gyék köz zé. (Ilyen sú lyú pél dá ul a
kö zös sé gi jog el sõd le ges sé gé nek és al kal maz -
ha tó sá gá nak kri té ri u mai stb.) E szak mai fó-
rum a kö zös euró pai jogi tér ség ki ala kí tá sá -
nak igen ered mé nyes ki se gí tõ jé vé vál hat na;
ám erre az unió érin tett szer veitõl, kép vise-
lõ i tõl még ér de mi ha tá sú ér dek lõ dés sem
mutatkozott az óta.

EU – nem zet ál lam – al kot mány

A tag ál la mi jog rend szer adott ság. Az EU
szer zõ dé si rend szer e, bí ró sá ga i nak gya kor -
la ta, mint lát tuk ezek tõl erõ sen de ter mi nált, 
s a je len le gi egy sé ge sí tõ kí sér le tek ered mé -
nyei mel lett még igen sok a meg oldatlan
prob lé ma.

A kö zös euró pai jogi tér ség ki ala kí tá sá -
hoz, a mun ká la tok meg kez dé sé hez nem le-
het elég gé hang sú lyoz ni a he i del ber gi Ki ált -
vány ele gan ci á ját és böl cses sé gét a mód szer -
ta ni eu ró pa i zá ló dást te kint ve. Me men tó -
ként: „Egy má sik tag állam, noha rész e az
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6 BÓ NIS Pé ter: Az euró pai kö zös jog szü le té se, Bu da pest,
Rejtjel Ki adó, 2011, 168–176. p. A szerzõ ala pos forrásbá-
zi son nyug vó ki vá ló mo no grá fi á ja a ko ra be li euró pai jog
fej lõ dé sé nek meg ke rül he tet len opu sa.

7 A ta nács ko zás anya gát a kon fe ren cia kö tet tar tal maz za.
Ta gung des 5. Eu ro pä is chen Ju ris ten ta ges 1–3 Oc to ber 2009,
Bu da pest, Edi to ral Bo ard: Gá bor MÁT HÉ–Györ gyi KÁL-
MÁN, Ul rich SI E BER (Cri mi nal law), At ti la HAR MAT HY
(Civil law and com mercial law), Péter PACZO LAY (Pub lic
law), Bu dapest, 2009, 348. p.



euró pai jogi tér ség nek, még is csak egy el té rõ
része annak és egy más fajta fej lõdés ered mé-
nyét mu tat ja. Az el té rõ fej lõ dés ered mé nye -
képp ugyan az a szó (vagy annak for dítása) is
el té rõ je len tést hor doz hat. Az euró pai jogi
tér sé gen be lü li sok fé le ség azt kí ván ja meg tõ-
lünk, hogy a kül föl di jog ren det kül föl di ként 
fogadjuk el, és ne pró báljuk meg azt ki záró-
lag a sa ját jog ren dünk sza bá lyai sze rint ér tel -
mez ni. Ezt a sok fé le sé get bi zo nyos fo kig
maga az EUSZ 4 cikk (2.) be kezdése is védi,
amely ki fe je zet ten el is me ri a nem ze ti al kot -
má nyok sze re pét. A for má ló dó euró pai jogi
tér ség szem szö gé bõl kell ta nul má nyoz nunk
más euró pai jog ren dek alap ve tõ struk tú rá -
ját, de egy úttal tisz telnünk kell azok tör té-
ne ti ta pasz ta la ta it, fej lõ dé sük ál lo má sa it, va-
la mint jogi és tu do má nyos stí lu su kat, majd
en nek fé nyé ben a sa ját ha gyo má nyun kat is
to vább fej leszt het jük.”8

Ez a me todika adek vát az zal, hogy Euró pa
mul ti kul tu rá lis en ti tás. Köz hely, hogy a
 kulturális iden ti tá sok együt tes léte, vi rág zá sa
Európa zá loga. Ha ezt a gaz daság  nem tud ja
biz to sí ta ni, ak kor ez a kul túr a, ci vi li zá ció
pusz tu lás ra van ítél ve. Ezért is kü lö nö sen
 figyelemreméltó Fran cis Fu ku y a ma ki e mel -
ke dõ en gon do lat gaz dag mo no grá fi á já nak
– mely a 21. szá za di ál lam épí tés sel fog lal ko -
zik – záró kö vet kez te té se. „Amit az ál la mok
és csa kis az ál la mok ké pe sek meg ten ni, az a
le gi tim ha ta lom kon cent rá ci ó ja és cél irá nyos
fel hasz ná lá sa. […] Akik a »szu ve re ni tás al ko -
nya« mel lett ér velnek – le gyenek azok a sza -
bad pi a cot tá mo ga tó jobb ol da li ak vagy el kö -
te le zett bal ol da li mul ti la te ra lis ták – azok nak
meg kell ha tá roz ni uk, hogy kor társ vi lá -
gunkban mi más fog ja a szu verén nemzet -
állam ha tal mát he lyet te sí te ni. Va ló já ban ezt
az ûrt ed dig a mul ti na ci o ná lis tár sa sá gok,
NGO-k, nem zet kö zi szer ve ze tek, bûn szö -
vet ke ze tek, ter ro ris ta cso por tok ve gyes gyü-
le ke ze te töl töt te ki.” (S a fel so ro lás hoz hoz zá -
te het jük a pénz ügyi vál ság ki rob ba ná sá ban, s

az azt kö ve tõ idõ ben a gaz da sá got hi ber nál ni
ké pes nem zet kö zi hi tel mi nõ sí tõ ket is!)

„Egy ér tel mû vá lasz hi á nyá ban, te hát
nincs más le hetõségünk mint az, hogy
vissza tér jünk a szu ve rén nem zet ál lam hoz,
és újra meg kí sé rel jük meg ér te ni, ho gyan le-
hetne azt erõs sé és ha tékonnyá ten ni. […]
Az, hogy az eu ró pa i ak tény leg job ban tud-
ják-e az ame ri ka i ak nál, ho gyan kell a kört
négy szö ge sí te ni, majd még ki de rül. Bár ho -
gyan le gyen is azon ban, az ál lamépítés mû -
vé szet e a nem ze ti ha ta lom kulcs fon tos sá gú
alkotóeleme lesz ép pen úgy, mint a vi lág-
rend fenn tar tá sát cél zó ha gyo má nyos ka to -
nai erõ be ve té sé nek ké pes sé ge.”9

*

Zá ró gon do lat ként, vissza tér ve az Alap-
tör vény kom men tár já hoz, rög zít het jük,
hogy a fen tebb érin tett al kot mány jog-tu do -
má nyi kér dé sek csak lát szó lag tûn tek ki té -
rõ nek. Mind ezek re az euró pai al kot mány -
fej lõ dés rend kí vü li ta nul sá gok kal szol gál.
Ezért kü lön is ki emel ke dõ nek tart juk a té-
má val fog lal ko zó ab szo lút szak te kin tély
R. C. van Ca enegem gen ti és camb ridgei
pro fesszor leg si ke rül tebb mun ká ját: Be ve -
ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba címû mo no-
grá fi á ját. A mû epi ló gu sa mind annyi unk
szá má ra el gon dol kod ta tó le het. „Bár ho -
gyan is ala kul ja nak a ke let-eu ró pai ese mé -
nyek, annyi bi zonyosnak lát szik, hogy a vi -
lá got egy re ke vés bé ér dek lik a val lá sok ra,
filozó fiára vagy utó pi ák ra épü lõ po li ti kai
rendszerek, s in kább a le hetõ leg több em -
ber szá má ra a le he tõ leg na gyobb jó lé tet biz-
to sí tó jó zan prag ma tiz mus ke rül elõ tér be.
[…] Az va ló ban el kép zel he tõ, hogy a Nyu-
gat fel fe de zett – vagy rá hi bá zott – bi zo nyos 
al kot má nyos for mu lák ra, ame lyek az egész
em be ri ség szá má ra nagy és ál lan dó ér té ket
jelentenek, de ez még nem je lenti a vita vé -
gét, sem a nyu ga ti ha gyo má nyo kon kí vül,

Mát hé Gá bor: Gondolatok a nemzeti és az európai uniós jogról 141

8 Armin von BOG DÁN DY: A nem ze ti jog tu do mány az euró-
pai jogi tér ségben. (Kéz irat)

9 Fran cis FUKU Y A MA: Ál lam épí tés – Kor mány zás és vi-
lágrend a 21. szá zadban, Bu da pest, Szá zad vég, 2005,
154–155. p.
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[…] sem azon be lül. […] Két ségkívül to -
vább ra is foly ta tód ni fog nak a vi ták olyan
kér dé sek kö rül, mint a ha ta lom át to ló dá sa
a par la ment bõl a kormány irá nyá ba vagy
az írott alkotmány, illetve Bill of Rights
szük sé ges sé ge, vagy az alkot mány bíró ság
kí vá na tos sá ga. S ugyan úgy foly ta tód ni fog-
nak a vi ták az em beri jo gokról: ré szét al -
kot ják-e az em be ri ség kul tu rá lis örök sé gé -
nek? […] Va jon le het sé ges, kí vá na tos és egy-

ál ta lán sza bad -e mai poszt mo dern és illú-
ziótlan vi lá gunk ban va la mi lyen ér tel met
vagy min tát fel ku tat ni a nyu ga ti al kot -
mány tör té net ben? […] Hu szon há rom év-
szá zad dal ez elõtt tet te fel Arisz to te lész azt
a spe ku la tív kér dést, hogy vál to zó kö rül -
mények kö zött is, me lyik a leg jobb al kot-
mány (Po liteia): a kér dés máig nyi tott ma -
radt.”10 A kü lön bö zõ nem zet kö zi szer ve ze -
tek te hát vizs gá lód hat nak.

Gon do la tok a nem ze ti és az euró pai uni ós jog ról

Az Alap tör vény ide gen nyel vû kom men tár já nak ap ro pó já ra köz re adott re cen zió rend ha gyó
for má ban ugyan, de lo gi ka i lag egy más ba fo nó dó gon do lat sor a nem ze ti és az EU jog vi szo nyá ról.

Köz is mert, hogy Euró pa tör té ne té nek har ma dik egy sé ges ülõ kí sér le té nél tart. En nek a jelen-
kori nagy ál lam el mé le ti pro jekt nek a kez de ti ered mény te len sé ge i vel küz dõ Unio, s rend kí vül sa já -
tos joga, figyelemreméltó jog gyakorlata az írás egyik része, míg a má sik Prof. Dr. Armin von Bog -
dan dy he i del ber gi in té ze ti igaz ga tó nagy vissz han got ki vál tó a – nem ze ti jog tu do mány az euró pai
tér ség ben c – ta nul má nyá val fog lal ko zik.

Az Eur opä is cher Rechts ra um ki ala kí tá sá ban tel je sen új me to di ka al kal ma zá sát, a jog tu do mány
iden ti tá sá nak eu ro pa i zá ló dá sát sür ge tõ szer zõ a tu do mány böl cses sé gé vel és a gon dol ko dás ele gan -
ci á já val hang sú lyoz za a töb bi kö zött, hogy „az euró pai jogi tér sé gen be lü li sok fé le ség azt kí ván ja
meg tõ lünk, hogy a kül föl di jog ren det kül föl di ként fo gad juk el és ne pró bál juk meg azt ki zá ró lag a
sa ját jog ren dünk sza bá lyai sze rint ér tel mez ni”.

Az euró pai jogi tér ség lét re ho zá sá hoz aján lott új ius com mu ne pe dig – a jog tu dó sok és ki vá ló
gya kor la ti jo gá szok köz re mû kö dé sé vel – jó esélyt je len t egy el fo ga dott és adek vát iu risp ru den tia
mû kö dé sé re.

10 R. C. van CAE NE GEM: Be ve ze tés a nyu ga ti alkotmány-
jogba, Bu dapest, Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvki-
adó, 2008, 402–405. A könyv eredeti kiadása: R. C. van
CAE NE GEM : An his to ri cal int ro duk ti on to wes tern cons ti -
tu ti o nal law, Camb rid ge Uni ver sity Press, 1995.



KOI GYULA–TORMA ANDRÁS

The Ba sic Law of Hun gary.
A First Com men ta ry –
Ma gyar or szág
Alap tör vé nye.
Elsõ kom men tár
címû kö tet recenziója

Ki fe je zet ten meg tisz te lõ és jól esõ ér zés sel
vettük kéz be a ne ves, füg getlen ír jogi ki adó,
a Cla rus Press (Dub lin, 2012) ál tal, igé nyes
ki vi tel ben meg je len te tett, 350 ol dal ter je del -
mû, fen ti címû kö te tet. A meg tisz tel te tés
oka nem csak a kül csín, ha nem min denek-
elõtt a bel becs, vagyis a kötet tar talma volt:
Ma gyar or szág Alap tör vé nyét és annak elsõ,
még pe dig an gol nyel vû kom men tár ját tar-
tot tuk ke zünk ben!

A kom men tár el ol va sá sa so rán nem csa lat -
koz tunk. Az Alap tör vény szel le mi sé gé hez,
emel ke dett sé gé hez, va la mint a ma gyar nem-
zet ál lam ezer egy száz évet meg ha la dó tör té -
nelméhez mél tó, és – aho gyan az Elõ szót jegy -
zõ szer zõ, Ja kab And rás fo gal maz – a jog-
dogmatika, illetve az al kot mány-dog ma ti ka
meg ala po zá sát je len tõ ki tû nõ kí sér let nek le-
het tünk ol va sói.

I. Né hány be ve ze tõ gon do lat

A nem ze tek éle té ben nem szok vá nyos az a
pil la nat, ami kor új al kot mány,1 a jog rendszer
egé szét meg ha tá ro zó tör vény (be vett mû szó -
val: al kot mány tör vény) szü le tik. Kü lö nö sen
igaz ez a ma gyar ság vo nat ko zá sá ban, amely

hosszú ide ig tör té ne ti al kot mánnyal bírt.2
Még éle sebb fény be he lye zi a do log je len tõ sé -
gét az a tény, hogy az ún. poszt szocialista or -
szá gok kö ré ben Ma gyar or szág volt az utol só
ál lam, amely a rend szer vál tást kö ve tõ en új al-
kot mányt fo ga dott el. Az Or szág gyû lés 2011.
április 18-i ülés napján 262 igen, 44 nem, 1 tar -
tóz ko dás sza va zat aránnyal el fo gad ta a Ma-
gyar or szág Alap tör vé nyé rõl szóló 2011. évi,
jog sza bály szá mot nem vi se lõ tör vényt, mely
2012. ja nu ár 1-jé tõl lé pett ha tály ba. Ma gyar -
or szág Alap tör vé nyét (to váb bi ak ban: Alap-
tör vény) a köz tár sa sá gi el nök ün ne pé lyes ke-
re tek kö zött 2011. áp ri lis 25-én, hús vét hét -
fõn írta alá. Az Alap törvény a ha zánkban
2010 óta fo lyó, át fogó jogi re form leg kiemel-
ke dõbb fon tos sá gú tör vé nyi do ku men tu ma.
Ez a meg ha tá ro zó fon tos ság, to váb bá az Alap-
tör vény iránt meg nyil vá nu ló nem zet kö zi ér-
dek lõ dés nem csak a jog sza bály szö veg an gol
nyelv re tör té nõ le for dí tá sát in do kol ta, ha-
nem szük ségessé vált egy an gol nyel vû al kot-
mány kom men tár ki adá sa is.

A sür ge tõ igényt a re cen zió tár gyá ul szol-
gá ló mo no grá fia hi va tott ki elé gí te ni. A nagy-
fon tos sá gú mû vet nem vé let le nül egy ne ves,
füg get len, nyu gat-eu ró pai jogi ki adó je len tet -
te meg. A fél esz tendõ alatt el készült kö tet hi -
vatott az Euró pai Unió és az Euró pa Ta nács
ta nács adó tes tü le te ként mû kö dõ Ve len cei Bi-
zott ság3 ál tal meg fo gal ma zot tak ra re a gál ni,

1 Kihirdette: Magyar Közlöny 2011. évi 43. szám (2011. áp -
rilis 25.), 10 656–10 682.
www.kor many.hu

2 Min den nek fé nyé ben je len tõs nek tart juk a 2011. évi Alap-
tör vény Nem ze ti hit val lás (szá mo zat lan) 17. fran cia be-
kez dé sét (tör té ne ti al kot má nyunk vív má nyai, va la mint a
Szent Ko ro na tisz te let ben tar tá sa); to váb bá az Alap ve tés
R. cikk (3) be kez dé sét (tör té ne ti al kot má nyunk vív má -
nyai, mint az Alap tör vény ér tel me zé si alap el vé nek pil lé -
re). Az 1919. évi és az 1949. évi írott al kotmányok nem
ért he tõk meg ön ma guk ban vagy a tör té ne ti al kot mány
korsza ká tól sze pa rál tan vizs gál va. Mind a mar xis ta al kot -
mány jog-tu do mány és ok ta tás, mind a je len ko ri jog mû ve -
lés és tan jog ál la po tát jel zi, hogy a tör té ne ti al kot mány
kér dé sét 1949-tõl máig diszk re di tál ták, kar ölt ve a jog tör té-
né szek kel.

3 A ma gyar Alap tör vény rõl szóló an gol nyel vû vé le mény:
Chris toph GRA BEN WAR TER, Wolf gang HOFF MANN-
 RIEM, Han na SUCHOC KA, Ka ar lo TUO RI, Jan VELA ERS:
Eu ro pe an Com mis si on for De moc ra cy Thro ugh Law (Ve ni ce 
Com mis si on) Opi ni on on the new Cons ti tu ti on of Hun ga ry,
Új Magyar Közigazgatás, 6–7(2011), 45–64. p.



to váb bá az eu ro at lan ti po li ti kai tér ség ben a
tör vénnyel kap cso la tos ag go dal ma kat szak ér -
tõ höz mél tó an, kor rek ten és tény sze rû en el-
osz lat ni.

II. Az al kot mány kom men tár al ko tó i ról

A re cen zió cí mé ben jel zett kö te tet a há rom 
szer kesz tõ-szer zõ4 és to váb bi ti zen öt szer zõ5

jegyzi. Az al kotók kö zött van, aki a kö-
tet meg je le né sét kö ve tõ en lett egye te mi rek-
tor (Pa tyi And rás), van nak egye temi rektor-
helyettesek (Kis Nor bert, Mol nár Mik lós), ta -
lál ha tók kö zöt tük dé kánok (Schan da Ba lázs
és Cserny Ákos), tan szék ve ze tõk (Hor kay
Hörcher Fe renc, Var ga Zs. And rás). A szer -
zõk több sé ge tu do má nyos fo ko za tot (PhD)
szer zett egye te mi do cens, de van kö rük ben
pro fesszor, mint ahogy PhD-fo ko zat szer zés
elõtt álló személy is. A szer zõkrõl rö vid élet -
raj zok ta lál ha tók a könyv ben (Abo ut the
Cont ri bu tors, XV–XVIII.), így né hány szót
csu pán a szer kesz tõ-szer zõk rõl szó lunk.

Csink Ló ránt PhD, egye te mi ad junk tus,
al kot mány jo gász a Páz mány Pé ter Ka to li -
kus Egye tem Jog- és Ál lam tu do má nyi Ka rá -
nak Al kot mány jo gi Tan szé kén. Fõ ku ta tá si
te rü le tei a ha ta lom meg osz tás és az ál lam fõi
jog ál lás vizs gá la ta. 

Schanda Ba lázs PhD, a Páz mány Pé ter
Ka to li kus Egye tem Jog- és Ál lam tu do má nyi 
Ka rá nak dé kán ja, az Al kot mány jo gi Tan-
szék tan szék ve ze tõ egye te mi do cen se, al kot -
mány jo gász. Fõ ku ta tá si te rü le te az ál lam i
egy ház jog.

Varga Zs. And rás PhD, a Páz mány Pé ter
Ka to li kus Egye tem Jog- és Ál lam tu do má nyi 
Kar Köz igaz ga tá si Jogi Tan szék tan szék ve -
ze tõ egye te mi do cen se, al kot mány- és köz-

igaz ga tá si jo gász. Fõ ku ta tá si te rü le te az al-
kot mány jog és az em ber i jo gok kap cso la ta,
va la mint a köz igaz ga tás fe let ti kont roll.

III. A kö tet bel sõ fel épí té se
és fi zi kai meg je le né se

A szer kesz tõk az zal a Ma gyar or szá gon
még szo kat lan, de Nyu gat-Eu ró pá ban (fõ-
ként az an gol szász jog te rü le ten) be vett, és
di dak ti ka i lag he lyes mód szer rel él tek, hogy
a könyv tar tal mát egy rö vid tar ta lom jegy -
zék (Con tents), va la mint ezt kö ve tõ en egy
rész le tes tar ta lom jegy zék (De ta i led Tab le of
Con tents) is az ol vasó elé tár ja. Emel lett a
mun ka igen jól szer kesz tett és lo gi ku san ta-
golt. A mo no gra fi kus írás mû fel épí té sé nek
ko moly sá gát mu tat ja egyes ré sze i nek (17 fe-
je ze té nek) szer ves egy más ra épü lé se. Az Elõ-
szó és a Be ve ze tõ, to vábbá a szer zõi élet raj-
zok után, az Alap tör vény meg al ko tá sát be-
mu ta tó fe je ze tet kö ve tõ en az Alap tör vény
egyes ré sze it – Nem ze ti hit val lás, Alap ve tés,
Sza bad ság és fe le lõs ség, Az ál lam, va la mint
A kü lön le ges jog rend címû feje zeteket – sor ra
véve ha lad a kom mentár. A kö tetet az Alap -
tör vény an gol for dí tá sá ról szóló meg jegy zé-
sek, Ma gyar or szág Alap tör vé nyé nek an gol
nyelvû szö vege, és egy igen hasz nos név- és
tárgy mu ta tó zár ja.

A mû fi zi kai meg je le né sét il le tõ en ki eme -
len dõ, hogy ti po grá fi á ja, bel sõ el ren de zé se
igen ele gáns, az an golszász szem nek is kel le-
mes, és könnyen ol vasható. A köny vet jó mi -
nõ sé gû pa pír ra nyom ták. Kö té se tet sze tõs,
a sö tét bor dó vá szon kö tés re a cí met és a szer-
kesztõk ne vét arany be tûk kel  nyomtatták.
Egy olyan ki vá ló mi nõ sé gû pro duk tum mal
állunk te hát szem ben, amely mél tó Magyar-
or szág Alap tör vé nye szel le mi sé gé nek köz -
ve tí té sé re.

Re cen zi ónk – a to váb bi ak ban – a kö tet -
ben meg ha tá ro zott sor rend ben ha la d, amely
vi szont az Alap tör vény szer ke ze tét kö ve ti.
A ter je del mi kor lát ra, va la mint a Ma gyar
Közi gaz ga tás fo lyó irat szak mai-tu do mányos
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4 Név szerint: Csink Lóránt, Schan da Ba lázs, Varga Zs.
And rás.

5 Név sze rint: Ba logh Zsolt, Chris tián Lász ló, Cserny
Ákos, Fröh lich Jo han na, Ge ren csér Ba lázs Sza bolcs, Ha-
jas Barnabás, Ha lász Zsolt, Hor kay Hör cher Ferenc, Ja -
kab And rás, Kis Norbert, Molnár Miklós, Or bán Endre,
Pa tyi And rás, Smuk Pé ter, Tró csá nyi Lász ló.



irá nyult sá gá ra te kin tet tel, csu pán a T. Ol va -
só kat leg in kább ér dek lõ, a köz igaz ga tás sal
fog lal ko zó vagy a köz igaz ga tás hoz szo ro san
kö tõ dõ fe je ze tek lé nyeg re törõ  bemuta tá -
sára vál lal koz ha tunk.

IV. A kormány és a köz igazgatás

A Kis Nor bert és Cserny Ákos ál tal írt
VIII. fejezet (135–156. p.) a vizsgált tárgykör
szem pont já ból igen fon tos to pi kát je le nít
meg. A ta nulmány a kor mányzati (és a köz -
igaz ga tá si) rend szer tör té ne ti fej lõ dé sé nek
elem zé sé vel in dul. A szer zõk he lye sen ál la -
pítják meg, hogy az euró pai mo dern kor -
mány for mák és szak igaz ga tá si rend sze rek
a fe u dá lis ab szo lút mo nar chia ide jé bõl ere-
dez tet he tõk. A Habs burg Mo nar chia ide jén
– mint min den más ab szo lu tisz ti ku san kor-
mány zó ural ko dó alatt – Ma gyar or szá gon is
jel lem zõ volt, hogy a köz igaz ga tá si szer vek
nem vol tak fe le lõ sek hi va ta li te vé keny sé gü -
kért. Ma ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy a
köz igaz ga tás nem a tör vény alatt mû kö dött.
Az ural ko dó rend sza bá lya it a fõ ha tó sá gok és
az alá juk tar to zó hi va ta lok haj tot ták vég re.
A már nem ren di ala pon szer vezõdött köz -
pon ti kor mány za ti szer vek az ural ko dó nak
vol tak alá ren del ve, ek ko ri ban or szág szer te
kor mány szer vek, ko ra be li ki fe je zés sel kor-
mány szé kek (di kasz té ri u mok) mû köd tek és
haj tot ták vég re az ural ko dó dön té se it. 

A mo dern kor mány za ti rend szer törté neti 
elõ ké pe (his to ri cal an tity pe) Magyar országon
a füg get len, fe le lõs mi nisz té rium, te hát az
1848–49-es kormány volt. Ezzel szemben a
szo ci a lis ta al kot mány (az 1949. évi XX. tör-
vény) a szo ci a lis ta ál lam mo dellt vá lasz tot -
ta, és az ál lam ha ta lom egy sé gét val lot ta. Az
1989-es po li ti kai át me net ered mé nye ként
– a szo ci a lis ta mo dellt fel vál tó – demok-
ratikus jog ál lam és par la men tá ris kor mány -
for ma ke rült be ve ze tés re. A ta nul mány
 kormányzattal fog lal ko zó na gyobb rész e
(135–151. p.) a kormány ál talános sze repét,
va la mint a kormány Alap tör vény ben be töl -

tött sze re pét mu tat ja be rész le te sen, a re le -
váns ma gyar szak iro da lom mel lett an gol és
fran cia nyel vû szak iro dal mat és szá mos
nem zet kö zi al kot má nyos pél dát is fel so ra -
koz tat va a ma gya rá zat ki fej tés so rán. 

A kormány Alap tör vény ben be töl tött
sze re pét, a kormány par la ment nek való fe le -
lõs sé gét a tör té ne ti min ták és az új fej lõ dé si
irá nyok tük ré ben vizs gál ja az er rõl szóló al-
fe je zet. Emel lett meg tör té nik a par la men ti
fe le lõs ség sza bá lyo zá sá nak konk rét vizsgá-
lata is. Fon tos al fejezet az, amely a mi nisz-
ter el nök kor mány za ti rend szer ben be töl -
tött sze re pé vel fog lal ko zik, to váb bá az is,
amely a kormány és a Par lament EU dön tés-
ho za ta li el já rás so rán je lent ke zõ kap cso la tát
vizs gál ja. Rész le tes elem zés he lyett, e kör-
ben a kor mány zat ra vo nat ko zó lag né hány
konk lú zi ó ra uta lunk. A par la men tá ris kor-
mány for ma leg fõbb ele me Ma gyar or szá gon
a kor mány nak a Par la ment elõt ti po li ti kai
fe le lõs sé ge, mely fõ képp a mi nisz ter el nök
vo nat ko zá sá ban ér vé nye sül. A mi nisz ter el -
nök kor má nyon be lü li el sõd le ges sze re pe
ben ne fog lal ta tik a par la men ta riz mus ban.
A mi nisz ter el nök erõs köz jo gi po zí ci ó ja nö-
ve li a mi nisz te rek kor mány fõ irán ti po li ti -
kai lo ja li tá sá nak je len tõ sé gét.

A köz igaz ga tás Alap tör vény ben be töl tött
sze re pét vizs gá ló al fe je zet (151–156. p.) utal
arra, hogy az euró pai al kotmányok álta lá-
ban nem, vagy csak rit kán (pél dául kü lön fe -
je zet ben) sza bá lyoz nak köz igaz ga tás ra tar-
to zó kér dé se ket, fõ ként szer ve zé si, veze tési
és mû kö dé si alap el ve ket.6 Az al fe je zet ben
a szer zõ – ál ta lunk he lye sel he tõ mó don –
össze ha son lít ja az Al kot mány és az Alap tör -
vény köz igaz ga tás ra vo nat ko zó ren del ke zé -
seit. Az Alaptörvény hat na gyobb cso mó-
pont ba so rol ha tó, köz igaz ga tás ra vo nat ko -
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6 A kö tet szerint ilye nek a bel ga al kotmány (1831), az oszt-
rák al kotmány (1920), a német Grundgesetz (1949), to -
vábbá a gö rög és a por tugál al kotmány.
Meg jegy zen dõ, hogy az olasz al kot mány tar tal maz egy
igen rész le tes, te rü let szer ve zé si jogi fe je ze tet (a ré gi ók kal
fog lal ko zik fõ kép pen, de a köz igaz ga tá si funk ci ók ra, va-
la mint a de cent ra li zá ci ó ra is ki ter jed).



zó te rü le tet sza bá lyoz,7 ti zen két jog sza bály -
hely ke retein be lül. Ezek kö zül több a köz -
igaz ga tá si bí rás ko dás ra, va la mint a he lyi ön-
kor mány za tok ra vo nat ko zik. Az al fe je zet
töb bi rész e az ön ál ló sza bá lyo zó szer vek re
és a kor mány hi va ta lok ra vo nat ko zó sza bá -
lyo zást fej ti ki rész le te sen.

V. A bí ró sá gok és az igaz ság szol gál ta tás

A te rí té ken fek võ mun ka X. fe je ze té nek
(169–190. p.) szer zõje Patyi András. A vizs -
gált rész fel épí té se igen ci zel lált, ugyan is öt
al fe je zet re ta go zó dik. Ezek a kö vet ke zõk:
Ál ta lá nos ke re tek és vizs gált ren del ke zé sek;
A ha ta lom meg osz tás és az igaz ság szol gál ta -
tás/bí rás ko dás igaz ga tá sa; A köz igaz ga tá si
ha tá ro za tok bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta és a jog-
ál la mi ság; Az igaz ság szol gál ta tás, a bí ró sá gi
szer ve ze te, és az igaz ság szol gál ta tás bí rói
mo no pó li u ma; A bí rói füg get len ség, és a bí-
ró sá gok mû kö dé sé re vo nat ko zó alap el vek. 

A szû kebb köz igaz ga tá si ma té ri á ba köz-
vet le nül mind ezek kö zül csu pán a har ma -
dik pont tar tozik, amely egy tör téneti rész -
re, va lamint egy, a ha tályos jo got össze tett,
és egy ben vissza te kin tõ-kon tex tu á lis mó don 
elemzõ rész re oszt ható. A Ma gyar Kirá-
lyi Köz igaz ga tá si Bí ró sá got (va la mint vele

együtt a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok bí ró sá gi
fe lül vizs gá la tát is) 1949-ben, a szov jet tí pu sú
al kot mány el fo ga dá sá nak évé ben meg szün -
tette a tör vényhozó. 1949 és 1989 kö zött, a
szo ci a lis ta rend szer ben két fé le kép pen sza bá -
lyoz ták a köz igaz ga tá si (pon to sab ban ko ra -
be li ki fe je zés sel: ál lam igaz ga tá si) ha tá ro za -
tok bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát (bí ró ság elõt ti
meg tá mad ha tó sá gát). 1949 és 1957 kö zött az
ál lam igaz ga tá si ha tá ro za tok nem vol tak fe-
lül vizs gál ha tók a bí ró ság ál tal. 1957 és 1989
kö zött pe dig a fe lül vizs gá lat csak szûk kör-
ben volt le het sé ges. A bí ró sá gi fe lül vizs-
gálatot mo dell sze rû en8 szem lélve, a retro -
spektív-kontextuális rész utal az Al kotmány
messze nem ag gálytalan 50. § (2) be kezdésé-
re („A bí ró ság ellen õr zi a köz igaz ga tá si ha tá -
ro za tok tör vé nyes sé gét.”), to váb bá he lye sen 
elemzi az 57. § (1) és (5) be kezdések, és a
70/K. § szö ve vé nyes kap cso ló dá sát eh hez a
sza bá lyo zás hoz. Ez utób bi kö ré ben meg ala -
pozottan utal arra a szer zõ, hogy a sza bályo-
zás hi bá ját jog ér tel me zés sel ki töl te ni kí vá -
nó, illetve oly kor té vedéstõl sem men tes al -
kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok ko moly ta nul-
sá gok hor do zói.

Az Alap törvény 25. cikk (2) be kezdés
b) pont ja sze rint: „A bí róság dönt a köz igaz-
ga tá si ha tá ro za tok tör vé nyes sé gé rõl.” Az
Alap tör vény 25. cikk (4) be kez dé se pe dig le-
he tõ vé te szi kü lö nö sen köz igaz ga tá si és
mun ka ügyi jog vi ták ra kü lön bí ró sá gok (se-
pa ra te co urts) meg szer ve zé sét. A két sza bá -
lyo zás al kal ma zá sá nak mi ként jét csu pán a
jövõ tör té né sei vi lá gít hat ják meg, te hát az
Alaptörvény nyit va hagy ta azt a Magyar -
országon egy re töb be ket fog lal koz ta tó kér-
dést: lesz-e szer ve ze ti leg és el já rá si sza bá lya it 
is te kint ve ön ál ló köz igaz ga tá si bíróság?
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7 Ezek a kö vet ke zõk: A tisz tes sé ges el já rás hoz való jog a
ha tó sá gi el já rás ban (XXIV. cikk); a jog or vos lat hoz való
jog (XXVIII. cikk [7] bekezdés); a kormány a köz igazga-
tás leg fõbb szer ve, tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint
ál lam igaz ga tá si szer ve ket hoz hat lét re (15. cikk [2] be kez -
dés); a Kor mány hi va ta lok a Kormány ál ta lá nos ha tás kö-
rû te rü le ti-ál lam igaz ga tá si szer vei (17. cikk [3] be kez dés);
a mi nisz ter ön ál ló irá nyí tá si jog kö re a fel adat kö ré be tar-
to zó ál lam igaz ga tá si ágak fe lett (18. cikk [2] be kez dés);
ön ál ló sza bá lyo zó szerv lét re ho za ta la (23. cikk); a bí ró -
ság dönt a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok tör vé nyes sé gé rõl
(25. cikk [2] be kezdés b) pont); a köz igazgatási jogviták
el bí rá lá sá ra kü lön bí ró sá gok hoz ha tó ak lét re (25. cikk
[4] be kez dés); a he lyi ön kor mány za tok fe let ti tör vé nyes -
ségi felügyelet (32. cikk [4] be kezdés, 34. cikk [4] bekez-
dés); jog al ko tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa a he lyi ön-
kor mány zat ál tal (32. cikk [5] be kez dés); ön kor mány za ti
tiszt ség vi se lõk ön kor mány za ti fel ada ta i kon kí vül tör-
vény vagy tör vé nyi fel ha tal ma zá son ala pu ló kor mány -
ren de let alap ján ki vé te le sen ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha-
táskört is elláthat (34. cikk [3] be kezdés).

8 Tá gabb össze füg gés ben a köz igaz ga tá si bí rás ko dá si mo-
del lek rõl egy fi gye lem re mél tó mo no grá fia: PATYI And -
rás: Köz igaz ga tá si bí rás ko dá sunk mo dell jei. Ta nul mány a
ma gyar köz igaz ga tá si bí rás ko dás ról, Bu da pest, Lo god Bt.,
2002, 254. p. A köz igazgatás, az al kotmány és a bírás-
kodás kap cso la tá ra irány adó ha zai mo no grá fia: PATYI
And rás: Köz igaz ga tás-Al kot mány-Bí rás ko dás, Gyõr, Szé -
chenyi István Egye tem Deák Fe renc Ál lam- és Jogtu -
dományi Kar, Uni ver si tas-Gyõr Non pro fit Kft., Gyõr,
2011.



VI. Az ügyészség

A XI. fejezet (191–204. p.) szer zõje Varga
Zs. And rás, aki mon da ni va ló ját négy al fe je -
zet re bon tot ta. Az elsõ a sza bá lyo zás tör-
téneti mér föld kö ve it elem zi, a má so dik az
Alap tör vény je len tet te ke re te ket, a har ma -
dik az euró pai stan dar dok sza bá lyo zás ban
be töl tött sze re pét, a ne gye dik pe dig az új ra -
sza bá lyo zás mi ként jét. 

A tör té ne ti mér föld kö vek rög zí té se kö ré -
ben a szer zõ le szögezi, hogy a ma gyar sza bá-
lyozás a Szent Ko rona ügyé szét (fis ca les Sac-
rae Co ro nae Re gi ae) már a fe u dá lis ál lam ban
is is mer te. A na pó le o ni fran cia ügyész sé gi
modellt és a svéd om budsman-modellt öt vö-
zõ szov jet pro ku ra tu ra-mo dell hoz ta el a mi
szem pon tunk ból je len tõs, az ún. ál ta lá nos
tör vé nyes sé gi fel ügye le tet. Az ál lam igaz ga -
tás fe lett gya ko rolt ügyé szi tör vé nyes sé gi fel-
ügyelet ügyé szi szem pontból – a szá mos fel -
adat mel lett – egyéb ka te gó ri á nak, ma ra dék -
el ven sza bá lyo zott kér dés nek mi nõ sült, bár
tény, hogy az Euró pa Ta nács Rec (2000)
19. szá mú aján lá sa is el is me ri, hogy egyes
 országokban az ügyé szek nek a bün te tõ jo gon 
kí vül esõ te rü le te ken is adód nak fel ada tai.9
A ko ráb bi sza bá lyo zás alap ján az ügyész szá-
mos ál lam igaz ga tá si ügy ben in dít ha tott vizs-
gá la tot és te he tett in téz ke dést (mi vel az
 államigazgatási ha tá ro za tok bí ró ság elõt ti
meg tá mad ha tó sá ga kez det ben ki zárt volt, és
késõbb is csak szûk kör ben ér vényesült).

A szer zõ – he lye sen – le szö ge zi, hogy
az Alap tör vény je len le gi sza bá lyo zá sa job-
ban kö ve ti az euró pai ten den ci á kat, hi szen
a tárgy kör a 29. cikk (2) be kezdés d) pont ja
sze rin ti egyéb fel adat nak mi nõ sül. A rész let -
sza bá lyo kat a kö tet meg je le né se óta el fo ga -
dott, új leg fõbb ügyé szi uta sí tás tar tal maz za.

VII. A he lyi ön kor mány za tok

A he lyi ön kor mány za tok ra vo nat ko zó
XIII. fe jezetet (219–233. p.) Pa tyi András

jegyzi. Ez a rész hat al fejezetre osz lik, az
alábbiak sze rint: az elsõ a he lyi ön kormány-
za tok al kot mány jo gi hely ze tét vizs gál ja a
(ko ráb bi) Al kot mány ban, a má so dik pe dig
az Ál ta lá nos meg kö ze lí tés – az Alap tör vény
mint a he lyi ön kor mány za ti rend szer ke re te
cí met kap ta. A har ma dik al fe je zet a he lyi
ön kor mány za tok au to nó mi á ját és jogi hely-
zetét vizs gálja, míg a ne gyedik az át ruházott
(he lyi) jog al ko tá si ha tás kö rö ket elem zi. Az
ötö dik a he lyi ön kor mány za tok bel sõ szer-
ve ze te it mu tat ja be és elem zi, a ha to dik pe-
dig a he lyi ön kor mány za ti vá lasz tá so kat. 

A fe je zet ben a szer zõ – nyil ván va ló an a
kö zért he tõ ség ked vé ért – azt a mód szert kö-
ve ti, hogy a (régi) Al kot mány sza bá lyo zá -
sát össze ve ti az (új) Alap tör vé nyé vel. Az Al-
kotmány a he lyi ön kor mány za tok ra vo nat -
kozó sza bá lyo kat mi nõ sí tett (a je len lévõ
kép viselõk két har ma da ál tal al ko tott) több-
ség gel el fo ga dott tör vény ben ra ti fi kál ta, az
Alap tör vény ben a ki fe je zés sar ka la tos tör-
vény (car di nal sta tu te) for má ban lel he tõ fel
(31. cikk [3] be kezdés). He lyesen mu tat rá a
fejezet szer zõje arra a tény re, hogy a sza bá-
lyo zás a He lyi Ön kor mány za tok Euró pai
Char tá já nak 4. cik ke ál tal ja va solt két le-
hetõség kö zül („A he lyi ön kor mány za tok
alap ve tõ ha tás kö rét és fel ada ta it al kot mány
vagy tör vény ren dezi.”) az erõ sebbet, az al -
kot mány tör vény szint jén való sza bá lyo zást
vá lasz tot ta.

A szer zõ he lyesen utal arra, hogy a leg-
fõbb kér dé sek sza bá lyo zá sa gya kor la ti lag
 válto zat lan nak te kint he tõ. Ki emel he tõ azon-
ban, hogy a ko ráb bi tör vé nyes sé gi ellen õr -
zés ki fe je zés tör vé nyes sé gi fel ügye let re vál-
tozott, ami nem csak já ték a sza vakkal, ha -
nem ér de mi mon da va lót hor doz: a fel ügye let
ugyanis na gyobb ál lam i beleszó lási le he -
tõséget biz to sí t az ön kor mány za ti ügyek-
be, mint az ellen õr zés. En nek ke re té ben
az Alap tör vény ki mond ja, hogy az ön kor-
mány za ti ren de le tek bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát
a me gyei kor mány hi va tal kez de mé nyez he ti.
Fontos új donság, hogy a he lyi ön kormány-
za tok tör vé nyen ala pu ló jog al ko tá si kö te le -
zett sé gé nek el mu lasz tá sa ese tén el já rás kez de -
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9 Ér de kes, hogy a pél dá ló dzó fel so ro lás a köz igaz ga tá si jo-
got nem em líti kü lön.



mé nyez he tõ a bí ró ság elõtt. Amennyi ben a
bí ró ság ál tal ho zott dön tés ben fog lal taknak
– meg ha tá ro zott idõ pon tig – nem tesz ele get 
a he lyi ön kor mány zat, úgy a mu lasz tás or-
vos lá sá hoz szük sé ges ön kor mány za ti ren de -
le tet az ön kor mány zat ne vé ben az il le té kes
kor mány hi va tal ve ze tõ je al kot ja meg. Ez a
jogkör szám talan kér dést vet fel, amely nek
meg vá la szo lá sá ra a jog gya kor lat hi va tott.

VIII. Vé del mi igaz ga tás

A vé del mi igaz ga tás sal fog lal ko zó XV. fe-
jezet (243–257. p.) szer zõje Mol nár Miklós.
A fe je zet há rom al fe je zet re osz lik: Fo gal mi
pil lé rek; A had se reg irá nyí tá sa és a köz pon ti
vé del mi igaz ga tás; A hon vé del mi kötelezett-
ségek.

A vé del mi igaz ga tás ki fe je zés (De fen ce Ad-
mi nist ra ti on) sze man ti kai és tar tal mi kérdé-
seiben nem kí vánunk ál lást fog lalni, az azon -
ban el mond ha tó, hogy ez a szó kap cso lat ma
a több sé gi köz igaz ga tás-tu do má nyi ál lás pont
sze rint el fo ga dott nak te kint he tõ. El mond ha -
tó, hogy ez az egyet len szak igazgatási ága zat,
ame lyet a kom men tár ön ál ló an vizs gál.

A vé del mi igaz ga tás az az igaz ga tá si ága-
zat, amely ma gá ban fog lal ja a had se reg mint
kato nai szer ve zet irá nyí tá sát, to váb bá a rend-
õr sé get és a nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat
is. Gya kor la ti lag bár mely kap cso ló dó köz-
igaz ga tá si szer vet, amely vé de lem igaz ga tást
va ló sít meg. Ki eme len dõ, hogy is me re tes a
köz pon ti vé del mi igaz ga tás és a he lyi vé del -
mi igaz ga tás fo gal ma is. Ezzel el ju tot tunk a
má so dik pont min ket ér dek lõ ré szé hez, a
köz pon ti vé del mi igaz ga tás hoz. 

Mind az Alap tör vény sza bá lya i ból, mind
a kom men tár ból vi lá go san ki tû nik, hogy a
köz pon ti vé del mi igaz ga tás ban je len tõs az
Or szág gyû lés és a köz tár sa sá gi el nök sze-
repe. Emel lett a Hon védelmi Ta nács, a kor -
mány és az ága za ti mi nisz ter te vé keny sé ge
is ki eme len dõ. Gya kor la ti lag olyan vé del mi
igaz ga tá si mo dell va ló sul meg, amely a hon-
védel mi te vé keny sé get nem egy sze rû en a

had se reg re, a ka to nák ra tar to zó te vé keny -
ség nek, ha nem a tár sa da lom szé les ré te ge i -
nek be kap cso ló dá sá val, egy faj ta demokra-
tikus el len õr zést tesz le he tõ vé. Ez kü lö nö sen
fon tos a hon vé del mi te vé keny ség je len tõ sé -
gé nek fel ér té ke lõ dé se miatt. Ugyan ak kor az
sem hagy ható fi gyelmen kí vül, hogy a ka to-
nai élet vi szony je len tõs több let kö te le zett sé -
gek so rá val ter helt, ezt hi va tot tak ki fe jez ni a
ka to nai bün te tõ jog több let sza bá lyai, il le tõ leg 
a fe gye lem mel kap cso la tos kér dé sek ki emelt
sze re pe is. A hon vé del mi kö te le zett sé ge ket
egyébként az Alap törvény XXXI. cik ke sza -
bá lyoz za, mely sze rint min den ma gyar ál-
lam pol gár kö te les a haza vé del mé re, to váb bá
Ma gyar or szág ön kén tes hon vé del mi tar ta lé -
kos rend szert tart fenn.

Zár szó

Kinek ajánl juk, ki nek ajánl hatjuk jó szív -
vel a Ma gyar or szág Alap tör vé nye címû mun -
kát? Min de nek elõtt az an gol nyel vet ma gas
szín vo na lon ol va só és értõ, jog gal fog lal ko -
zó kül föl di szak em be rek nek, jog tu dó sok nak,
po li ti ku sok nak, egye te mi ok ta tók nak és hall-
ga tók nak, to váb bá új ság írók nak. A kö tet ol-
vasása – hi tünk sze rint – meg gyõzi õket ar -
ról, hogy Ma gyar or szág olyan de mok ra ti kus
jog ál lam, amely az euró pai ér té kek men tén
szer ve zõ dik és mû kö dik.

Ajánl juk ter mé sze te sen a kö te tet nem-
csak a fen ti kül föl di sze mé lyek nek, ha nem
ma gyar hon fi tár sa ink nak is: a jog tu dó sok, a
po li ti ku sok stb. szé les kö ré nek. Bí zunk ab-
ban, hogy a ki ad vány a kö zel jö võ ben ma-
gyar nyel ven is meg fog je lenni, így ol vasó-
kö zön sé ge lé nye ge sen ki bõ vül het. 

Min den ki nek tud nia kell azon ban: olyan
munkát tart a ke zében, amely mél tó Ma gyar-
or szág ezer egy száz éves ál la mi sá gá hoz, to-
váb bá amely ér ték ori en tált, mél tán és  való-
ban ma gyar.
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Re cen zió Ló ránt Csink– Ba lázs Schan da–And rás Zs. Var ga (eds.):
The Ba sic Law of Hungary. A First Commentary –

Ma gyar or szág Alap tör vé nye. Elsõ kom men tár címû kö tet rõl

A könyv is mer te tés Ma gyar or szág Alap tör vé nyé nek elsõ an gol nyel vû kom men tár já nak is mer -
te té sé re vál lal ko zik. A kö te tet az ír or szá gi ne ves füg get len jogi ki adó, a Cla rus Press és a Nem ze ti
Köz igaz ga tá si In té zet együtt je len tet te meg. A 18 ne ves köz jo gász szer zõ ál tal írt, fél esz ten dõ alatt
el ké szült kö tet hi va tott az Alap tör vény szö ve gé nek elem zé sé re a nem zet kö zi tu do má nyos dis kur -
zus fo lya ma tá ban. A re cen zen sek cél ki tû zé se a kö tet szé le sebb ál ta lá nos igé nyû be mu ta tá sa mel lett
is csak igen sze rény le het a konk rétumok vo natkozásában, ahol a fõ hangsúly a kom mentár köz -
igaz ga tás sal fog lal ko zó ré sze in van. A kö tet 17 fe je ze te az Alap tör vény egé szét, és meg al ko tá sá nak
kö rül mé nye it is rész le te sen, a kül föl di szak iro da lom, és a más or szá gok al kot má nya i nak is me re té -
ben, mél tó mó don mu tat ja be. A kö tet fi zi kai meg je le né se rend kí vül ele gáns, és tük rö zi a mo no grá-
fia bel sõ ér té ke it.

Koi Gyula–Torma András: The Basic Law of Hungary. A First Commentary 149



Szer zõ ink rõl

Ba lás End re

Jo gász. Ta nul má nya it a Rend õr tisz ti Fõ is ko lán és a Sze ge di Tu do mány egye tem jogi ka rán 
vé gez te. 1997 óta a köz igaz ga tás ban, 2004 óta az ön kor mány za ti igaz ga tás ban dol go zik. Je-
len leg a já nos há zi Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõ je. Szak te rü le tei: ön kor mány za ti igaz ga tás,
köz igaz ga tá si jog, al kot mány jog, köz po li ti kák. Több szak cikk szer zõ je.

Fe ke te Le ti cia

Köz gaz dász, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té rium szak mai ta nács adó ja, az
EUPAN CAF szak ér tõi há ló za tá nak tag ja, nem ze ti CAF ko or di ná tor.

Fi bin ger Ani ta

Köz gaz dász, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té rium stra té gi ai re fe ren se. Az EUPAN
szak ér tõi há ló zat In no va tív Köz igaz ga tás Mun ka cso port (IPSG) tag ja.

Gáva Krisz ti án

Az ELTE Ál lam- és Jog tudományi Ka rán szer zett jogi dip lomát 2001-ben. 2002-tõl 2010-ig
az Or szág gyû lés ben dol go zott jogi szak ér tõ ként, 2008-tól osz tály ve ze tõ. 2010 jú ni u sá tól a
Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té rium köz jo gi jog al ko tá sért fe le lõs he lyet tes állam titkára.

Hoff man Ist ván

2004-ben vég zett jo gász ként. Ezt kö ve tõ en az ELTE Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rán foly-
ta tott dok to ri ta nul má nyo kat, s 2008-ban szer zett PhD-fo ko za tot az ön kor mány za ti köz-
szol gál ta tá sok és tár su lá sos együtt mû kö dé sek vizs gá la tá nak tár gyá ban. Gya kor la ti jo gász -
ként dol go zott a köz pon ti ál lam igaz ga tás ban. Dok to ri ta nul má nya i nak be fe je zé sét kö ve tõ en 
2009. szep tem ber 1-jé tõl az ELTE ÁJK Köz igaz ga tá si Jogi tan szé ké nek ad junk tu sa. 

Je nei Ág nes

PhD tan szék ve ze tõ egye te mi do cens és tré ner a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Köz igaz -
ga tás-tu do má nyi Kar Kom mu ni ká ci ós tan szé kén. Ku ta tá si te rü le te a köz szol gá la ti kom mu -
ni ká ció, a sok csa tor nás köz igaz ga tá si mé dia kom mu ni ká ció.

Ka las Ti bor

A Mis kol ci Egye tem Ál lam és Jog tu do má nyi Ka rán szer zett jogi dip lo mát 1988-ban. Elõ-
ször ügy véd je lölt ként dol go zott, majd a szak vizs gát kö ve tõ en rö vid ide ig ügy véd ként.



A Mis kol ci Vá ro si Bí ró sá gon 1991. jú ni us el se jé tõl bí ró ként dol go zott az ak kor új ra in dult
köz igaz ga tá si ügy szak ban. 2000 áp ri li sá tól a Borsod- Abaúj- Zemplén Me gyei Bí ró sá gon ítél-
ke zett, szin tén köz igaz ga tá si ügy szak ban. 2005. áp ri lis tól a me gyei bí ró ság Pol gá ri-Köz igaz-
ga tá si Kol lé gi u má nak ve ze tõ je volt. 2010 már ciu sá tól Leg fel sõbb Bí ró sá gi bíró, a Köz igaz ga -
tá si Kol lé gi um II. ta ná csá ban ítél ke zik. 2012. ja nuár 1-jé tõl a Kú ria ön kor mány za ti ta-
nácsának tag ja.

Ke reszty Éva

Or vos és jo gász. Je len leg a Sze ge di Tu do mány egye tem Igaz ság ügyi Or vos ta ni In té ze tét
ve ze ti egye te mi do cens ként. Ko ráb ban az ELTE Köz igaz ga tá si Jogi tan szé kén dol go zott.
Pá lya fu tá sa alatt mind vé gig az egész ség ügyi jog volt ku ta tá si te rü le te, ezen be lül el sõ sor ban 
a köz igaz ga tá si prob lé mák. Gya kor la ti köz igaz ga tá si és ko di fi ká ci ós ta pasz ta la ta it az
Egész ség ügyi Mi nisz té ri um ban ve ze tõ köz tiszt vi se lõ ként töl tött 12 év erõ sí tet te meg.
A gya kor ló igaz ság ügyi or vos szak ér tõi és egész ség biz to sí tá si szak ér tõi mun ka mel lett je-
len leg is fog lal ko zik az egész ség ügyi jog el mé le ti prob lé má i val, ezek ok ta tá sá val az SZTE-n
és az EL TE-n is.

Koi Gyu la

Igaz ga tás szer ve zõ (2002), si no ló gia sza kos ven dég hall ga tó (2007–2009), 2010-tõl jo gász.
A BCE ÁK Államigazgatási Tan székén ta nársegéd 2003 és 2005 kö zött. 2005-tõl az MTA
Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tó köz pont Jog tu do má nyi In té ze te Köz igaz ga tá si Jogi Osz tá lyán 
tu do má nyos se géd mun ka társ. 2005-tõl az Or szág gyû lés Men tel mi Bi zott sá gá nak ál lan dó
szak ér tõ je. 2009-tõl a Jogi Tu dó sí tó címû fo lyó irat fõ szer kesz tõ je. 2010-tõl a gyõ ri SZE Deák
Fe renc ÁJK Dok to ri Is ko la dok to ran dusz hall ga tó ja. 2012-tõl a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye-
tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi Ka rán He lyi ön kor mány za ti mo del le ket ok ta t. Ku ta tá si te rü le -
te az össze ha son lí tó köz igaz ga tás, to váb bá a jogi si no ló gia. 

Kris kó Edi na

A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem ad junk tu sa, kom mu ni ká ci ós szak em ber. A Sze ge di Tu-
do mány egye te men szer zett dip lo mát 2005-ben, 2006-tól 2009-ig a Pé csi Tu do mány egye tem
Nyelv tu do má nyi Dok to ri Is ko lá já nak hall ga tó ja, dok tor je lölt. Tag ja a Ma gyar Ren dé szet tu -
do má nyi Tár sa ság nak, a Ma gyar Kri mi no ló gi ai Tár sa ság nak és a Ma gyar ILIAS Kö zös ség
Köz hasz nú Egye sü let nek. Ku ta tá si te rü le te a ren dé sze ti szer vek kom mu ni ká ci ó ja.

Mát hé Gá bor 

CSc, az ál lam és jog tu do má nyok ha bi li tált dok to ra, az ELTE Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar
és a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi Kar pro fes sor eme ri tu sa, ko-
ráb ban a Cor vi nus KIK fõ igaz ga tó ja, tan szék ve ze tõ je a Ká ro li Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar
dé kán ja, in té ze ti igaz ga tó ja. Köz el fél év szá za don át al kot mány-köz igaz ga tás- és jog tör té ne tet 
ok ta tott a há rom egye te mi fa kul tá son. Ku ta tá si té má ja a pol gá ri kori jog ál lam in téz mény -
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rend sze re, a bí rói ha ta lom és a köz igaz ga tá si bün te tõ jog prob le ma ti ká ja, me lyek bõl több
mo no grá fi át és két szá zat meg ha la dó ta nul mányt kö zölt. Az el múlt év ti zed ben a Ma gyar Jo-
gász Egy let fõ tit ká ra ként, majd el nö ke ként mû kö dött.

Pal lai Ka ta lin

Po li to ló gia PhD, ön kor mány za ti szak ér tõ, tré ner és me di á tor, há rom – egy más sal össze-
füg gõ – te rü le ten sze re zett ha zai és nem zet kö zi gya kor lat tal. Az egyik te rü let olyan sok sze -
rep lõs köz po li ti kai és stra té gi ai fo lya ma tok ter ve zé se és ve ze té se, amely ben az ér de kel tek és
érin tet tek kü lön bö zõ cso port jai vesz nek részt, és sok fé le szak ér tõ tech ni kai mun ká ját is
 koordinálni kell ah hoz, hogy kö zö sen el fo ga dott meg egye zés vagy stra té gia szü les sen. A má-
sik a te le pü lé si és kö zös sé gi konf lik tu sok ke ze lé se. A har ma dik te rü let az ön kor mány za ti
dön tés ho zók és ci vil cso por tok kép zé se és tá mo ga tá sa (co a ching), va la mint a sok sze rep lõs
tár sa dal mi dön tés ho zá si és konf lik tus ke ze lé si fo lya mat ban részt ve võ cso por tok fel ké szí té se.

Szeg vá ri Pé ter

Jo gász, Bu da pest Fõ pol gár mes te ré nek fõ ta nács adó ja, az ELTE Ál lam- és Jog tu do má nyi
Ka rán cím ze tes egye te mi do cens ként az egye tem tisz te let be li ta ná ra ként az Al kot mány jo gi
Tan szé ken ok ta t. A he lyi ön kor mány zás és az euró pai re gi o ná lis po li ti ka té ma kö rök ben
rend sze re sen pub li kál, és elõ adá so kat tart ha zai és nem zet kö zi kon fe ren ci á kon. 

Szver csák Szil via

1989-ben vég zett a JATE Ál lam-és Jog tudományi Ka rán, majd 2006-ban ugyan itt Euró pa
Jogi szak jo gász ként dip lo má zott. 1996 óta dol go zik Bé kés csa ba Me gyei Jogú Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va ta lá ban. A jogi egye tem el vég zé sét kö ve tõ en gyám ha tó sá gi te rü le ten ha tó sá gi
ügy in té zõ ként kez dett, majd a gyám ügy te rü le té rõl a Tit kár sá gi Osz tály Jogi Cso port já hoz
ke rült, ahol jo gász ként, majd a jogi szak vizs ga meg szer zé sét kö ve tõ en jog ta ná csos ként, ké-
sõbb a cso port ve ze tõ je ként te vé keny ke dett. 

2005-ben je lentkezett a Közigazgatási Osz tály ve zetõi, majd 2007-ben az al jegyzõi poszt
fel ada ta i nak el lá tá sá ra. Két év al jegy zõi tény ke dést kö ve tõ en meg pá lyáz ta és el nyer te Bé kés -
csaba Me gyei Jogú Vá ros jegy zõi po zícióját, ame lyet a mai na pig is be tölt.

Tor ma And rás

Jo gász (1980), egye te mi ok ta tó (1984), kan di dá tus (1993) egye te mi do cens (1995) majd
egye te mi ta nár (2003) a Mis kol ci Egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rán. Köz igaz ga tá si jog-
gal, jogi in for ma ti ká val és igaz ga tás-tu do má nyok kal (szer ve zés- és ve ze tés tu do mány, köz-
szol gá la ti me nedzs ment, köz igaz ga tás-el mé let, köz igaz ga tás-tech no ló gia stb.) fog lal ko zik.
Két mo no grá fia és mint egy 220 tan könyv, jegy zet, könyv fe je zet és szak cikk szer zõ je.
2004-tõl az Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar ál ta lá nos dé kán he lyet te se. Több ha zai és nemzet-
közi tu do má nyos tár sa ság tag ja és tiszt ség vi se lõ je. Ku ta tá si te rü le te: a köz igaz ga tás szer ve ze te 
és mû kö dé se, köz igaz ga tá si eti ka, az EU re gi o ná lis po li ti ká ja, to váb bá az EU és a tag ál la mok
köz igaz ga tá sa kö zöt ti kap cso lat rend szer.
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Vi rág Ru dolf

Jo gász. 1990–1998 kö zött a Bel ügy mi nisz té ri um ban fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, 1998–2006
kö zött a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban fõ osz tály ve ze tõ-tit kár ság ve ze tõ, majd a re gi o ná lis fej-
lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter hi va ta lá ban hi va tal ve ze tõ. 2006–2010 kö zött az Ön-
kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si, majd az Ön kor mány za ti Mi nisz té rium köz jo gi és ko or di -
ná ci ós szak ál lam tit ká ra. 2010 nya ra óta a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ban te-
rü le ti ál lam igaz ga tás fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs mi nisz te ri biz to s,
he lyet tes ál lam tit kár. Az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság és a Jogi Szak vizs ga Bi-
zottság tag ja.
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Pub li ká ció a Ma gyar Köz igaz ga tás ban
A Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet ki adá sá ban meg je le nõ Ma gyar Köz igaz ga tás címû szak mai, tu do -

má nyos fo lyó irat köz igaz ga tá si té má jú, tu do má nyos írá sok köz lé sé re kí ván pub li ká lá si le he tõ sé get
biz to sí ta ni. 

A lap cél ja: a köz igaz ga tás, a köz me nedzs ment és a köz po li ti ka fej lõ dé sét szol gá ló lek to rált ku ta tá sok
és szak mai ta pasz ta la tok köz lé se, a tu do má nyos né ze tek és a gya kor la ti meg fon to lá sok kö zöt ti köl csön -
ha tás erõ sí té se, a köz igaz ga tás mi nõ sé gé nek fej lesz té sét szol gá ló tu dás köz ve tí té se.

A szer kesz tõ ség az aláb bi ro va tok ba vár írá so kat: 
Tu do má nyos köz le mé nyek: a köz igaz ga tás fej lesz té sé vel kap cso la tos ha zai és nem zet kö zi ku ta tá si
ered mé nyek be mu ta tá sa, tu do má nyos mû he lyek, is ko lák esz me cse ré je. 
Szak mai fó rum: e ro vat cél ja te ret adni a köz igaz ga tá si pra xis mû ve lõi kö zöt ti a ta pasz ta lat cse ré nek, a
jó gya kor la tok be mu ta tá sá nak és a köz szol gá lat vál to zá sa it be mu ta tó tu dó sí tá sok nak.
Nem zet kö zi ki te kin tés: e ro vat cél ja a nem zet kö zi köz igaz ga tás-tu do má nyi ku ta tá sok köz ve tí té se,
tu dó sí ta ni a kül föl di köz igaz ga tá si stra té gi ák ról és gya kor la tok ról, az euró pai köz igaz ga tá si rend-
sze rek kö ze le dé sé rõl és együtt mû kö dé sé rõl, az EU tö rek vé se i rõl és a nem zet kö zi szer ve ze tek
köz igaz ga tás-fej lesz té si prog ram ja i ról.
Szem le: e ro vat tu dó sít a köz igaz ga tás vi lá gá nak szak mai és tu do má nyos ese mé nye i rõl, hí re i rõl,
prog ram ja i ról, re cen zi ó kat és kon fe ren cia-be szá mo ló kat kö zöl.

Pub li ká lás ra el fo ga dott kéz irat: A kéz ira tot ol dal szá moz va, elekt ro ni ku san kér jük le ad ni, fel tün -
tetve raj ta az írás szer zõjének ne vét, el érhetõségét, az írás pon tos cí mét (an golul is) és azt, hogy a szer zõ
melyik ro vatba szán ja az írást. Az írás hoz egy rö videbb (kb. 1000 n) ma gyar nyel vû abszt raktot kell
mel lé kel ni. A fo lyó irat an gol nyel vû we bes pub li ká ci ó ja szá má ra egy hosszabb ter je del mû (kb. 4000 n)
an gol vagy ma gyar nyel vû abszt rak tot is szí ves ked jen mel lé kel ni.

Terjedelem: max.  40 000 n, amely be be leszámít a cím és a lead is. 
Kér jük a cím hi e rar chia egy ér tel mû be je lö lé sét. 
Az áb rá kat, táb lá za to kat kü lön la pon, illetve kü lön fájl ban, sor szá moz va, cí mek kel el lát va szí ves -

ked je nek a szer kesz tõ ség nek le ad ni úgy, hogy a táb lá zat vég le ges for má já ban lát ható le gyen. Más mû-
vek bõl át vett áb rák, il luszt rá ci ók köz lé si en ge dé lyét a szer zõ szer zi be.

A szö ve get nem kér jük ti po gra fi zál ni, va la mint tech ni kai kel lék kel el lát ni (pl. élõ fej). A kéz irat egy
ol dal a kb. 25-26 más fe les vagy dup la sor köz zel gé pelt sort tar tal maz zon, so ron ként 60 le ütés sel. A mar-
gók ide ális mé rete: bal ol dalon 20 mm, jobb ol dalon 30 mm, alul 40 mm, fe lül 25 mm. A cí meket, al cí-
me ket, kü lön ál ló idé ze te ket a szö veg tõl egy-egy sor vá lassza el. Az új be kez dé sek egy en ter le ütés sel
kez dõd je nek.

A ki eme lés ide á lis mód jai a kur zi vá lás, egyéb ki eme lést kér jük a ki adó val meg be szél ni. 
A fel hasz nált iro da lom cím le írá sát az Iro da lom tör té ne ti Köz le mé nyek Cím le írá si és jegy ze te lé si

alap el ve i nek meg fe le lõ en szí ves ked je nek le ad ni.
A köz le mé nyek két sze res lek to rá lá son men nek ke resz tül a Szer kesz tõ ség sza bá lyai sze rint. 
To váb bi in for má ció: szer kesz to seg@nki.gov.hu

Re mél jük, a le he tõ ség fel kel tet te az ér dek lõ dé sét!
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet

Elõ fi ze té si in for má ci ók

A Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet ki adá sá ban két ha von ta meg je le nõ Ma gyar Köz igaz ga tás címû tu do má -
nyos, szak mai fo lyó irat cél ja a köz igaz ga tás, a köz me nedzs ment és a köz po li ti ka fej lõ dé sét szol gá ló lek to -
rált ku ta tá sok és szak mai ta pasz ta la tok köz lé se, a tu do má nyos né ze tek és a gya kor la ti meg fon to lá sok kö-
zöt ti köl csön ha tás erõ sí té se, a köz igaz ga tás mi nõ sé gé nek fej lesz té sét szol gá ló tu dás köz ve tí té se.

A Ma gyar Köz igaz ga tás elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ az elo fi ze tes@nki.gov.hu cí men vagy a Nem-
ze ti Köz igaz ga tá si In té zet pos ta cí mén (1386 Bu da pest, Pf. 906/74).
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