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Az ön kor mány za tok
tár su lá sai, azok vál to zá sai
az új Ötv. tük ré ben

A Ma gya ry Zol tán Közigazgatás-fejlesz -
tési Prog ram ál tal 2011 nya rán fel vá zolt el -
kép ze lé sek1 sze rint ha zánk jó ál lam kon cep -
ci ó ja az igaz ság ügyi, az ön kor mány za ti és az
ál lam igaz ga tá si re for mok tri á szán nyug szik. 
Ezek egy más sal szo ros össze füg gés ben ke -
rül nek ki ala kí tás ra. Az egyes al rend sze rek
(kü lö nö sen az ál lam igaz ga tá si és az ön kor-
mány za ti) kon cep ci o ná lis alap ján nyugvó
jog sza bá lyi hát te re még nem te kint he tõ ki -
dol go zott nak, így több kér dést to vább ra is
sej tel mes ho mály fed. Az egy más sal össze-
han golt (össze han go ló dó) re form fo lyama-
tok egyes ele mei lé pés rõl lé pés re bon ta koz -
nak, kris tá lyo sod nak ki, így az idõ és a folya -
matok elõ re ha lad tá val (az egyes intéz mények 
meg ha tá ro zott „ki dol go zott sá gi fo kát” el ér -
ve) ér de mes pár gon do lat ere jé ig el töp ren ge ni 
azon, mi ben is je le nik meg az új in téz mé -
nyek nó vu ma, a vál to zá sok kal érin tett régi
in téz mé nyek új sze rû sé ge.

A he lyi ön kor mány za to kat érin tõ, az új,
Magyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szóló 
tör vény bõl2 (a to váb bi ak ban Mötv.) kiol -
vasható re form el kép ze lé sek nek – ál lás pon -
tom sze rint – öt fõ cso port ja vá zol ha tó fel:
a) az ön kor mány za tok fel adat- és ha tás kö ri
rend sze ré nek át ala kí tá sa; b) az egyes ön kor -
mány za ti szer vek (kü lö nö sen a pol gár mes -
ter és a jegy zõ) sze re pé nek, stá tu sá nak át ér -
té ke lé se; c) a gaz da sá gi ön ál ló ság kor lá tok
közé szo rí tá sa; d) az ön kor mány za tok fe let ti 
tör vé nyes sé gi kont roll meg erõ sí té se, illetve
e) a tár su lá si rend szer új ra gon do lá sa.

A vá lasz tott té mám szem pont já ból – bár
ter mé sze te sen nem füg get le nít he tõ a töb bi -
tõl – az utol só pont nak, a tár su lá si rend szer
új ra gon do lá sá nak van je len tõ sé ge. Az ön -
kor mány za ti tár su lá sok ra vo nat ko zó, 2013.
ja nu ár 1-jén ha tály ba lépõ ren del ke zé sek kel
össze füg gés ben négy kér dés kört kí vá nok ki -
emel ni, me lyek a kö vet ke zõk: a) a Mötv. kó -
dex jel le ge; b) a tár su lá sok jogi sze mé lyi sé ge;
c) a „tí pus kény szer”, illetve d) a kö te le zõ tár -
su lá sok kér dés kö re.

a) A Mötv. kó dex jel le ge. A Mötv. tel jes
– 2014. évi ál ta lá nos ön kor mány za ti vá lasz -
tá sok nap já val ha tály ba lépõ – szö veg e ön -
kor mány za ti kó dex nek is te kint he tõ, hi szen 
a vá lasz tó jo gi és a köz szol gá la ti jogi ren del -
ke zé sek ki vé te lé vel ma gá ba ol vaszt ja a he lyi
ön kor mány za ti ság alap já ul szol gá ló leg több
jog sza bályt. A pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá -
sá ról, a kép vi se lõk jog ál lá sá ról és tiszteletdí -
járól, va la mint a te rü let szer ve zé si el já rás ról
szóló tör vé nyek mel lett a Mötv. meg fe le lõ -
en in teg rál ja az egyes tár su lá si tí pu sok ra vo -
nat ko zó tör vé nyek3 ren del ke zé se it is.

2013. ja nu ár 1-jén a tár su lá si tör vé nye ink
ha tá lyu kat vesz tik, he lyü ket a Mötv. tár su -
lá sok ra vo nat ko zó fe je ze te és egyéb, azon
kí vü li ren del ke zé sei töl tik be. Az át me ne ti
ren del ke zé sek ér tel mé ben a már meg lé võ
tár su lá si meg ál la po dá so kat a képviselõ- tes -
tüle tek kö te le sek fe lül vizs gál ni és – amennyi-
ben fenn tar tá su kat to vább ra is kí vá na tos nak
tart ják – a tár su lá so kat a meg ál la po dá sok
mó do sí tá sá val új tör vé nyi ala pok ra he lyez ni 
a tör vény tel jes egé szé nek ha tály ba lé pé sét,
te hát a 2014-es ál ta lá nos ön kor mány za ti vá -
lasz tá sok nap ját kö ve tõ hat hó na pon be lül.
A gya kor la ti lag a kör jegy zõ sé gek he lyé be
lépõ kö zös ön kor mány za ti hi va ta lok ki ala -
kí tá sa ese té ben jó val szû kebb ha tár idõt szab

1 Ma gya ry Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram, Köz igaz -
ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té rium, Bu da pest, 2011, 5. p.

2 2011. évi CLXXXIX. tör vény Ma gyar or szág he lyi ön -
kor mány za ta i ról.

3 1997. évi CXXXV. tör vény a he lyi ön kor mány za tok tár -
su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl, va la mint a 2004. évi
CVII. tör vény a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú
kis tér sé gi tár su lá sá ról. Ér de kes ség kép pen je gyez het jük
meg azt, hogy az 1997-es tár su lá si tör vény ál ta lá nos in do -
ko lá sa sze rint pont azért kell kü lön tár su lá si tör vényt al -
kot ni, mert a ren del ke zé sek ter je del me meg bon ta ná az
Ötv. szer ke ze tét.



a Mötv., a vo nat ko zó ren del ke zé sek 2013.
ja nu ár 1-jén tör té nõ ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
hat van na pon be lül kell a telepü léseknek a
tör vé nyi el vá rá sok nak meg fe lel ni ük.4

A Mötv. te hát az ön kor mány za tok tár -
sulásaira vo nat ko zó sza bály anyag te kin te té -
ben ki zá ró la gos ság ra tö rek szik olyannyi ra,
hogy (pl. a te rü let szer ve zés sel el len tét ben)
még a fel ha tal ma zó ren del ke zé sek közt sem
ta lá lunk rész let sza bá lyok al ko tá sá ra vonat -
kozó fel ha tal ma zást. Ez nem je len ti azt,
hogy ki zá ró lag a Mötv. sza bá lyai len né nek
al kal ma zan dó ak, hi szen az csak a legalap -
vetõbb, leg fon to sabb kér dé sek ben fo gal maz 
meg kó gens, avagy kla u di ká ló an kó gens (szi-
go rúbb sza bá lyo zás irá nyá ba utat nyi tó) sza -
bá lyo kat. A Mötv. alap ve tõ en meg õriz te a
he lyi ön kor mány za tok ról szóló 1990. évi
LXV. tör vény (a to váb bi ak ban Ötv.) disz -
po zi tív szel le mi sé gét, így a tár su lá sok fel ada -
ta i val, mû kö dé sé vel, szer ve ze té vel kap cso la -
tos rész let sza bá lyok tisz tá zá sát a fe lek köz ti
tár su lá si meg ál la po dás ra bíz za. Emel lett há -
rom eset ben (a csat la ko zás, a ki vá lás és a sza -
va za ti ará nyok te kin te té ben) le he tõ vé te szi,
hogy tör vény el té rõ sza bá lyo kat ál la pít son
meg.

b) A tár su lá sok jogi sze mé lyi sé ge. Az Ötv. 
1990. szep tem ber 30-án ha tály ba lé pett 41. §
(3) be kez dé se ér tel mé ben min den tár su lás
jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zett. A tör vény
ál tal exemp li fi ka tí ve meg ha tá ro zott és más
tár su lá si for mák te hát csak olyan szer ve ze ti
ke re tek közt vol tak meg va ló sít ha tó ak, ame -
lyek a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint jog ké pes -
ség gel ren del kez tek, min den olyan jog és
 kötelezettség ala nya i ként, me lyek jel le gük -
nél fog va nem fû zõd nek ki zá ró lag az em ber -
hez.5 En nek alap ján a tár su lá sok – né mi leg
füg get le ned ve az egyes lét re ho zó ön kor-
mány za tok kép vi se lõ-tes tü le té tõl – ön ál ló -
an, sa ját ne vük ben vál lal hat tak kö te le zett sé -
ge ket, ren del kez tek va gyo ni jo gok kal.

Az Ötv. cél ja, hogy hosszabb fo lya mat
ered mé nye ként át fo gó köz ség tá ru lá sok jöj -
je nek lét re6, nem va ló sult meg. Nem ala kul -
tak meg kí vá na tos mér ték ben a kü lön bö zõ
tár su lá sok, me lyek oka ként több gát ló sza -
bá lyo zá si elem is fel hoz ha tó. A kö zös ta -
nácsok rossz em lé ke, a gya kor la ti tapaszta -
latok, rész le te zõ jog sza bá lyi út mu ta tá sok,
anya gi és egyéb ösz tön zõk hi á nya mel lett az 
együtt mû kö dé sek la zább for má i ban a mû -
kö dést el ne he zí tõ ál ta lá nos jogi sze mé lyi ség
kri té ri um is fel hoz ha tó7. A tár su lá si kedv fo -
ko zá sa ér de ké ben ke rült el fo ga dás ra 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 to váb bi ak ban Ttv.), mely nek ál ta lá nos in -
do ko lá sa sze rint „gá tol ja a tár su lá sok lét re -
jöt tét az a sza bály, mely sze rint min den tár -
su lás jogi sze mély, hol ott ezt csak ak kor
szük sé ges le he tõ vé ten ni, ha a szol gál ta tás
biz to sí tá sa igény li, hogy a tár su lás ön ál ló an
vál lal jon kö te le zett sé ge ket”. En nek meg fe le -
lõ en a Ttv. or vo sol ta a ko ráb bi sza bá lyo zás
„fo gya té kos sá ga ként” feltüntetett általános
jogi személyiségbõl eredõ problémát, és az
együttmûködés lazább formáiban megnyi -
tot ta a lehetõséget az egyszerûbb társulási
típusok kialakítása számára.

A Mötv. ti zen öt év után vissza tér a ki in -
du ló hely zet hez, és új fent ki zá ró lag jogi sze -
mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su lá so kat en ged
lét re hoz ni8. A kor lá to zás egy ben egy sze rû -
sí tés is, hi szen a jö võ ben a kép vi se lõ-tes tü let
min den Mötv. alap ján lét re ho zott tár su lás ra 
– az át nem ru ház ha tó ha tás kö rök kivéte -
lével – ön kor mány za ti, ön kor mány za ti ha -
tó sá gi ügyek ben át ru ház hat ja ha tás kö rét9, il -
letve a jö võ ben min den tár su lás szá má ra le -
he tõ vé vá lik költ ség ve té si szerv, gaz dál ko dó 
szer ve zet, non pro fit szer ve zet és egyéb szer -
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4 Mötv. 146. § (1) és (2).
5 1959. évi IV. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság Pol gá ri Tör -

vény köny vé rõl 28. § (4).

6 Ötv. rész le tes in dok lás a 41. §-hoz.
7 BEKÉ NYI Jó zsef–BARA BÁS Zol tán–DEÁK Lász ló–PINTÉR -

NÉ VÍG Ilo na–VASS György: A te le pü lé si önkormány -
zatok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá nak sza bá lyo zá sa, mód -
szer ta ni ér tel me zé sek = Kis tér sé gek ké zi köny ve, szer k.
NÉMETH Jenõ, Bu da pest, Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet,
2004, 29. p.

8 Mötv. 87. §.
9 Mötv. 41. § (4).



ve zet ala pí tá sa, kor lá tolt fe le lõs ség gel vál lal -
ko zás ban való rész vé tel. Kér dé ses vi szont,
hogy a ko ráb ban „gát ló fo gya té kos ság nak”
mi nõ sí tett sza bá lyo zás vissza ál lí tá sa mennyi -
ben fog ja vissza vet ni a te le pü lé si önkor -
mány za tok tár su lá si ked vét.

c) „Tí pus kény szer.” A meg fo gal ma zás idé-
zõ je les hasz ná la tá nak in do ka az, hogy va ló -
já ban túl zó az el ne ve zés annyi ból, hogy a
Mötv. „tág te ret ad a he lyi ön kor mány za -
tok nak a fel ada ta ik, a köz szol gál ta tá sok leg -
kü lön bö zõbb for mák ban tör té nõ el lá tá sá -
ra”10. Az vi szont két ség te len, hogy – bár
 számos disz po zi tív sza bályt tar tal maz a tör -
vény – olyan egy sé ges tár su lá si tí pus mel lett
tör lán dzsát a Mötv., ami vé le mé nyem sze -
rint fél úton ta lál ha tó a Ttv. jogi sze mé lyi -
ség gel ren del ke zõ tár su lá si tí pu sá nak és a te -
le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé -
gi tár su lá sá ról szóló 2004. évi CVII. tör vény
(a to váb bi ak ban Tkttv.) több cé lú kis tér sé -
gi tár su lá sá nak sza bá lyo zá sa közt. A Mötv.
tár su lá si sza bá lya i ban ke ve red nek a Ttv. és a 
Tkttv. sza bá lyai, így az alap ve tõ en a Ttv.-
re épü lõ sza bá lyo zás ba be le-be le szü rem lik a
Tkttv. né hány kor lá to zó ren del ke zé se, mint 
pél dá ul a ki vá lás be je len té sé nek ide je, a te le -
pü lé si la kos ság szám tár su lá si meg ál la po dás -
ban rög zí té se, egyes ese tek ben az egy sze -
rû, min den eset ben a mi nõ sí tett több sé get
igény lõ dön té sek né pes ség szû rõ höz ren de lé -
se. A tár su lás mû kö dé sé nek sza bá lyo zott sá -
gi foka a tár su lá si ta nács és a bi zott sá gok ese -
té ben éri el leg in kább – illetve ha lad ja meg –
a Tkttv. szint jét, ugyan is ezen ese tek ben a
nem rész le te zett kér dé sek hát tér sza bá lya-
ként a Mötv. kép vi se lõ-tes tü let re és bi zott -
ság ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lya it ren de li
alkal mazni.11 (A je len le gi nél rész le te sebb
sza bá lyok ál ta lá nos sá té te le mö gött fel sej lik
az a gon do lat, hogy a jog al ko tó a jö võ ben
való szí nû leg ke ve sebb, de több te le pü lést
egye sí tõ tár su lás sal szá mol, hi szen a dif fe -

ren ci ált fel adat- és ha tás kör-te le pí tés kitel -
jese dé sé vel több, az elõtt tár su lá si szin ten
meg va ló sí tott köz fel adat te le pü lé si kö te le zõ 
ön kor mány za ti fel adat le het, mint aho gyan
pél dá ul a já rás szék hely vá ros já rá si szin tû
kö te le zõ köz szol gál ta tá si fel ada tok te le pí té -
sé vel a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok sze re -
pét ve he ti át rész ben.)

d) Kö te le zõ tár su lá sok. Az Ötv. ki mon -
dot tan ket tõs pil lé ren: ha zánk ha la dó ön-
kor mány za ti ha gyo má nya in, va la mint az
Euró pai Ön kor mány za ti Char ta12 alap -
elvein nyug szik. A Char ta 10. cik ke fog lal -
ko zik a he lyi ön kor mány za tok egye sü lé si
jo gá val. Meg fo gal ma zá sa sze rint: „A he lyi
ön kormány za tok jo go sul tak arra, hogy
hatás körük gya kor lá sa kö ré ben kö zös ér -
dekelt ségû fel ada tok meg ol dá sa ér de ké ben
együttmûköd je nek, és tör vé nyi ke re tek kö -
zött más he lyi ön kor mány za tok kal tár su lást
hozza nak lét re.” A Char ta te hát alap ve tõ en
po zi tív tar tal mú jog ként ne ve sí ti a tár su lás -
hoz való jo got, de jure nem mond ja ki a kö te -
le zõ tár su lá sok ti lal mát, vi szont ki eme li,
hogy nem fel té tel nél kü li jog ról van szó, az
em lí tett sza bad ság csa kis tör vé nyi ke re tek
közt ér tel mez he tõ.

A rend szer vál tás kö vet kez té ben a ta nács -
rend szer bék lyó i tól sza ba du ló jog al ko tó a
he lyi ön kor mány za tok szá má ra szin te fel -
tét len sza bad sá got biz to sí tott. Tel je sí tõ ké -
pes ség tõl füg get le nül le he tõ vé tet te min den
te le pü lés szá má ra a hely ön kor mány zás jo -
gá nak gya kor lá sát, szé les körû au to nó mi át
biz to sít va szá muk ra a tár su lá sok lét re ho zá -
sa kap csán is. Az Al kot mány 44/A. § (1)
h) pont ja sze rint a he lyi ön kor mány zat „sza -
ba don tár sul hat más he lyi képvi se lõ-tes tü let -
tel, ér de ke i nek kép vi se le té re ön kor mány za -
ti ér dek szö vet sé get hoz hat lét re, feladatkö -
rében együtt mû köd het más or szá gok he lyi
ön kor mány za tá val, és tag ja le het nem zet kö -
zi ön kor mány za ti szer ve zet nek.” Az ön kor -
mány za ti tör vény 1. § (5) c) pont ja gya kor la -
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10 Mötv. rész le tes in do ko lá sa a 87. §-hoz.
11 Mötv. 95. § (3). Ér de kes ség kép pen je gyez het jük meg,

hogy a Ttv. leg alább évi ket tõ, a Tkttv. leg alább négy, a
Mötv. leg alább hat ren des ülés tar tá sát írja elõ.

12 1997. évi XV. tör vény a He lyi Ön kor mány za tok Euró -
pai Char tá já ról szóló, 1985. ok tó ber 15-én Stras bo urg -
ban kelt egyez mény ki hir de té sé rõl.



ti lag egy az egy ben meg is mé tel te az Al kot -
mány fen ti szö ve gét a tör vé nyi ke re tek re
való uta lás sal13. (Ta lá lunk vi szont az Ötv.
fõ vá ros ra vo nat ko zó fe je ze té ben mind az
Or szág gyû lés, mind a Kormány szá má ra
konk rét le he tõ sé get arra, hogy a fõ vá ro si
köz gyû lés szá má ra fel ha tal ma zást ad ja nak
va la mely ál lam igaz ga tá si ügy faj ta tekinte -
tében a ke rü le tek szá má ra kö te le zõ tár su -
lás lét re ho zá sá ra14. (Ezzel kap cso lat ban ér -
de mes meg em lí te ni egy né ze tet, ami sze rint
ha a kér dé ses fel adat, amely re a kö te le zõ tár -
su lás lét re ho zan dó, az ön kor mány za ti igaz-
ga tá si szerv re ru há zott ál lam i [ál lam igaz ga -
tá si] fel adat, ak kor al kot má nyos sá gi ag gály
nem me rül het fel, hi szen az ön kor mány zás -
hoz való jog sér tet len ma rad.15)

A kö te le zõ ön kor mány za ti tár su lá sok be -
veze té sé nek al kot má nyos le he tõ sé ge kap -
csán két kü lön ál ló né zet bon ta ko zott ki. Az
egyik sze rint az al kot mány ki zár ja a he lyi
ön kor mány za tok kö te le zõ tár su lá sá nak el -
ren de lé sét, ugyan is az alap ve tõ be avat ko zást 
je len te ne az ön kor mány za ti szer ve zet ala kí -
tá si, dön té si au to nó mi á ba, ha pe dig a költ -
ség ve tés nem biz to sít ja a kö te le zõ tár su lás
lét re ho zá sá hoz és mû köd te té sé hez szük sé -
ges for rá so kat, ak kor kor lá toz za az érin tett
ön kor mány za tok gaz da sá gi ön ál ló sá gát is.16 

A má sik né zet sze rint a sza bad tár su lás
nem a kö te le zõ tár su lás egyes ese te i nek tör -
vé nyi be ve ze té sét tilt ja, mi vel a sza bad jel zõ
itt arra vo nat ko zik, hogy az ön kor mány za -
tok nak jo guk ban áll tár sul ni, vi szont nem
ki zárt, hogy bi zo nyos ese tek ben a tár su lás
kö te le zõ le gyen. Az ön kor mány za ti alap jo -
gok – így a tár su lá si sza bad ság is – olyan
mér ték ben kor lá toz ha tó ak, amíg nem ered -
mé nye zik annak ki üre sí té sét. A kö te le zõ
tár su lás, amennyi ben nem ki zá ró la gos jel -

legû, ha nem csak meg ha tá ro zott kér dé sek -
re vo nat ko zik, nem je len ti a tár su lá si sza -
bad ság ki üre sí té sét. Ha a kor lá to zás Al kot -
mánnyal össze egyez tet he tõ cé lok ér de ké ben,
ará nyo san és in do kol tan tör té nik, nin cse -
nek al kot má nyos ag gá lyok. (Hoz zá te het jük 
mind eh hez az ún. „in di rekt kény szer” je len -
sé gét is, ugyan is a kö te le zõ köz szol gál ta tá si
fel ada ta i kat ön ál ló an el lát ni kép te len ön kor -
mány za tok szá má ra a dön té si sza bad ság nem
ab ban je le nik meg, hogy kí ván nak-e tár su -
lás ra lép ni, ha nem leg fel jebb ab ban, hogy
ki vel. Ilyen ese tek ben te hát kü lö nö- sebb
jog sza bá lyi kor lá tok nél kül is meg kér dõ je -
lez he tõ az ön kén tes ség és a sza bad el ha tá ro -
zás elve.17)

Azon ál lás pont sem vet he tõ el, ami az ön -
kor mány za tok kal szem be ni be avat ko zás, a
kor lá to zás al kot má nyos meg ala po zott sá gát
ép pen az ön kor mány za tok mûködõképes -
ségének fenn tar tá sá val in do kol ja. „A mû-
ködõ ké pes ség ugyan is fel té te le az ön kor-
mány zás nak, enél kül az ön kor mány zás már 
se nem „ön”, se nem „kor mány zás”.18 In do -
kolt le het te hát, adott eset ben ép pen a köz -
ség össze vo ná sok al ter na tí vá ja ként, az ön -
állóság ér té két véd ve a kö te le zõ tár su lá sok
be ve ze té se.

Az Ötv. a 39–44. §-ai ban négy ún. tár su lá si 
for mát ne ve sí tett az zal, hogy a tár su lás nak az
em lí tet te ken kí vül más for mái is le het nek.
A tör vé nyi fel so ro lás te hát nem ta xa tív. Az
egyes tár su lá si for mák sza bály anya ga meg le -
he tõ sen disz po zi tív, még a leg rész le te seb ben
szabá lyo zott kör jegy zõ ség nor mái közt is
csak annyi kó gens sza bályt ta lá lunk, ameny-
 nyire az ügy fe lek ér de ke i nek biz to sí tá sá hoz,
a ha tó sá gi el já rá sok zök ke nõ men tes le foly ta -
tá sá hoz szük sé ges, te hát ra ci o ná li san in do -
kolt. Az 1000 fõ alat ti te le pü lé sek ese té ben is 
– ahol messze me nõ kig in do kolt len ne – csak
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13 A tör vény ke re tei közé szo rí tás azért nem mi nõ sül kü lö -
nös jel le gû szû kí tés nek, mert az Alkot mány bíró ság ér -
tel me zé se sze rint va la mennyi ön kor mány za ti alap jog
tör vény ke re tei közt ér tel mez he tõ.

14 Ötv. 67. § (3).
15 PFE IL Edit: Gon do la tok a te le pü lés kö zi kap cso la tok ösz -

tönözhetõségérõl, Ma gyar Köz igaz ga tás, 1994/2, 118. p.
16 Lásd: FÜRCHT Pál: Kis tér sé gi kon cep ció, Ma gyar Köz igaz -

ga tás, 2003/3., 133–135. p.

17 PET RÉ TEI Jó zsef–TILK Pé ter: Az ön kor mány za ti tár su lá -
sok és a kis tér sé gek né hány al kot mány jo gi kér dé se, Ma gyar
Köz igaz ga tás, 2005/3., 139–140. p.

18 TILK Pé ter: Ész re vé te lek az ön kor mány za ti rend szer
tovább fejlesztésérõl szóló vi ta anyag ra adott vá la szok ról,
Magyar Köz igaz ga tás, 2003/2., 88. p.



ajánl ja a kör jegy zõ ség hez való csat la ko zást.
Ezzel el len tét ben egyes né ze tek sze rint a kör -
jegy zõ ség vi szont már ön ma gá ban kö te le zõ
tár su lás, hi szen ha nem tud meg felelõ ké pe sí -
té sû jegy zõt al kal maz ni az ön kor mány zat,
ak kor nincs joga ön ál ló hi va tal mû köd te té sé -
re.19 Ha tá so sabb érv vi szont a kör jegy zõ sé -
gek kö te le zõ tár su lás jel le ge mel lett az, hogy
a kö zös ta ná csok szel le mét maga az Ötv.
men tet te át az zal, hogy ren delkezése sze rint a 
kö zös ta nács szék he lyé nek kép vi se lõ-tes tü le -
te nem ta gad hat ja meg, hogy a te le pü lés kör -
jegy zõ ség szék he lye le gyen. Meg álla po dás hi -
á nyá ban kez det ben a köz tár sa sá gi meg bí zott
volt jo go sult a kör jegy zõ ség hez tar to zó te le -
pü lé se ket ki je löl ni.20

Négy év vel az Ötv. ha tály ba lé pé se után
a fel tét len sza bad ság el le né re ki mu tat ha tó
volt a tár su lá si kész ség meg le he tõ sen ala -
csony szint je. En nek kö vet kez té ben a szak -
iro da lom ban fel ve tõd tek gya kor la ti ra ci o -
na li tá son ala pu ló gon do la tok a te le pü lé sek
ösz tön zé sé vel, a kö te le zõ tár su lá sok kal kap- 
cso lat ban.

A te le pü lé sek tár su lá si ked ve ezek sze rint
több fé le mó don fo koz ha tó: a) anya gi ösz -
tön zõk kel, b) a tár su lá sok rész le te sebb jogi
sza bá lyo zá sá val, illetve ha ezek egyi ke sem
ha tá sos, ak kor c) kény szer tár su lá sok kal, me -
lyek jogi ter mé sze tü ket te kint ve kény szer -
in téz ke dé sek, amit – a nyu ga ti de mok rá ci ák
gya kor la tát te kint ve – az ön kor mány za tok
fel ügye le ti szer ve fo ga na to sít.21 

A kö te le zõ tár su lá sok kal kap cso la tos ja -
vas lat ként me rült fel az, hogy ab ban a hely -
zet ben, ami kor pél dá ul egy fel adat el lá tá sa
azért re ked meg, mert egy olyan ön kor mány -
zat zár kó zik el ko no kul a meg álla po dás meg -
kö té sé tõl, aki nek rész vé te le nél kü löz he tet -
len, ak kor az érin tett kép vi se lõ-tes tü le tek
több mint fe lé nek kez de mé nye zé sé re az il le -
té kes me gyei ön kor mány zat kö te le zõ tár su -

lás lét re ho zá sát kez de mé nyez he ti. Szin tén a
me gyei ön kor mány zat len ne dön tés re jo go -
sult, ha egy kö te le zõ fel adat meg ha lad ja az
ön kor mány zat te her bí ró ké pes sé gét, és õ
még is ok ta la nul ra gasz ko dik a gyenge szak -
mai szín vo na lú, de ön ál ló in téz ményhez.
A mér ce ilyen kor a szak mai sza bá lyok kal
való össze ve tés len ne.22

Az Ötv. 1997-es mó do sí tá sa23 le he tõ vé te -
szi a tör vény ho zás szá má ra, hogy a tár su lá si
meg álla po dás egyes fel té te le it meg ha tá roz -
za. A Ttv. élt is az Ötv. nyúj tot ta le he tõ ség -
gel, és a tár su lá sok nak négy, egy re erõ tel je -
sebb kap cso la ton ala pu ló tí pu sát ha tá roz ta
meg. A tár su lá si tör vény a 2. §-ában rész le -
tez te a tár su lá sok egy sé ges alap el ve it a kö -
vet ke zõk sze rint: tár su lá si sza bad ság elve,
egyen jo gú ság elve, köl csön ös elõ nyök elve
és a kö zös te her vi se lés elve.

2004-ben ke rül tek in téz mé nye sí tés re ha-
zánk ban a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok
(Tkttv.), me lyek – a leg rész le te seb ben sza bá -
lyo zott tár su lá si tí pus ként – in teg rált fel -
adat el lát ás ra jöt tek lét re. A több cé lú kis tér -
ségi tár su lá sok a tár su lá si sza bad ság el vé nek
sé rel me nél kül jöt tek lét re, hi szen – el te kint -
ve a költ ség ve té si anya gi esz kö zök kény -
szerítõ ere jé tõl – az ön kor mány za tok ön ál ló, 
sza bad el ha tá ro zá sán nyug szik a csatla -
kozás, a ki vá lás és a tár su lás ban fel vál lalt
jel lem zõ en köz szol gál ta tá si fel ada tok köre.

He lyi ön kor mány za ta ink 22 éve alatt ta -
lán a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok nál volt
fel fe dez he tõ a leg ko mo lyabb szán dék a
köte lezõ tár su lá sok ki ala kí tá sá ra. En nek
elõ nye ként ve tet ték fel, hogy a) így biz to sít -
ha tó az or szá gos le fe dett ség, b) sta bil, ki -
számítható fel adat el lát ás va ló sít ha tó meg,
c) tör vény köz vet le nül is meg ál la pít hat
 feladat- és ha tás kört rá, d) a kö zös fel adat el -
lát ás nor ma tív mó don fi nan szí roz ha tó, e)
nincs szük ség párhu za mos te rü let fej lesz té si
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19 ÁRVAI Ti bor: Te le pü lé si ön kor mány za tok együtt mû kö dé -
se, tár su lá sos kap cso la tai, kü lö nös te kin tet tel a kis tér sé gek -
re, Ma gyar Köz igaz ga tás, 2000/7., 426. p.

20 Ötv. 104–105. §.
21 PFE IL: i. m., 118. p.

22 SZA BÓ La jos: Az ön kor mány za tok tár su lá sai, Ma gyar
Köz igaz ga tás, 1994/3., 152–153. p.

23 1997. évi CXXXIV. tör vény a he lyi ön kor mány za tok -
ról szóló 1990. évi LXV. tör vény mó do sí tá sá ról.



szer ve zet rend szer re.24 Az elõ nyök is me re té -
ben a Kormány a kö te le zõ tár su lást pre fe rál ta 
tör vény ja vas la tá ban, ám az nem nyer te el az 
Or szág gyû lés tá mo ga tá sát.

A 2011-es év je len tõs for du la tot ho zott az
ön kor mány za tok éle té ben. Az Alap tör vény 
elfo ga dá sá val és ha tály ba lé pé sé vel25, vala-
mint a Mötv. el fo ga dá sá val a rend szer vál tás
óta fel tét len au to nó mia ér té ke mel lé a mér -
leg má sik ser pe nyõ jé be min den ed di gi nél na-
gyobb súllyal ke rül tek be a ra ci o na li tás és a
költ ség ta ka ré kos ság ér té kei.

Az Alap tör vény he lyi ön kor mány za tok-
ról szóló fe je ze té nek 32. cik ke bár meg -
ismétli a ko ráb bi Al kot mány tár su lá si sza -
bad ság gal kap cso la tos passzu sát, a 34. cikk
(2) be kez dés sze rint vi szont „tör vény elren -
del he ti a he lyi ön kor mány zat kö te lezõ
 felada tá nak tár su lás ban tör té nõ el lá tá sát”.
A tör vény al ko tó te hát al kot má nyos fel ha -
tal ma zást ka pott kö te le zõ tár su lá sok lét re -
ho zá sá ra, vagyis tör vény ben meg ha tá ro zott
pa ra mé te rek kel ren del ke zõ ön kor mány zat
– tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat el lá tá -
sa cél já ból – kö te les le het tár su lás ra lép ni,
adott eset ben aka ra ta el le né re is.

A leg ko mo lyabb szem be sze gü lést a tár su -
lá si sza bad ság el vé vel, a Mötv. tár su lá si fe je -
ze tén kí vül, a jegy zõ és al jegy zõ fe je zet ben
el he lye zett kö zös ön kor mány za ti hi va tal in -
téz mé nye26 je len ti. Nem szük sé ges kön tör -
fa laz ni, a Mötv. meg al ko tá sa kor a jog al ko tó
– élve az al kot má nyos fel ha tal ma zás sal –
köte lezõ tár su lást, pon to sab ban kö te le zõ
körjegy zõséget ho zott lét re. A két ezer fõs,
vagy az alat ti la kos ság szám mal ren del ke zõ
te le pü lé sek szá má ra ugyan is im má ron tel je -
sí tõ ké pes ség tõl füg get le nül kö te le zõ kö zös
ön kor mány za ti hi va talt lét re hoz ni, ah hoz
csat la koz ni mind ad dig, amíg a te le pü lé sek
össz la kos sá ga el nem éri a két ezer fõt, vagy a
te le pü lé sek szá ma a he tet. Má sik ol dal ról a

vá ro sok és a két ezer fõt meg ha la dó la kos ság -
szám mal ren del ke zõ te le pü lé sek nem uta sít -
hat ják vissza a ve lük köz vet le nül ha tá ros te -
le pü lé sek csat la ko zá si szán dé kát, kö te le sek
ve lük együtt mû köd ve kö zös ön kor mány za ti 
hi va talt lét re hoz ni. Ab ban az eset ben pe dig,
ha az ön kor mány za ti vá lasz tá sok nap já tól
szá mí tott 60 na pon be lül27 nem si ke rül a tör -
vény ben erre kö te le zet tek nek meg ál la pod -
nia kö zös ön kor mány za ti hi va tal lét re ho zá -
sá ról, ak kor az il le té kes me gyei, fõ vá ro si
kor mány hi va tal ve ze tõ je fog ja egy ol da lú an
ki je löl ni a kö te le zõ tár su lás hoz tar to zó te le pü -
lé se ket. Hat vá nyo zot tan je le nik meg a kis -
települések ki szol gál ta tott sá ga a kö zös
önkor mányzati hi va talt ve ze tõ jegy zõ ki ne -
ve zé se ese té ben, hi szen a tör vény a ré szes
ön kor mány za tok pol gár mes te re i nek la kos -
ság szám- ará nyos sza va za ti jo got ad, kor lát lan 
fel ha tal ma zást adva azon pol gár mes te rek -
nek, akik há tuk mö gött tud ják az össz la kos -
ság 51%-át. Az új Ötv. ezen sza bá lyai a tár su -
lá si sza bad ság vissza szo rí tá sa mel lett te hát a
tár su lá sok – ma még lé te zõ – egyenjogú -
sággal kap cso la tos el vé nek sé rel mé vel is jár -
hatnak.

Kö te le zõ kör jegy zõ sé gek lét re ho zá sá ra
vo nat ko zó el kép ze lés sel ko ráb ban már ta lál -
koz hat tunk a szak iro da lom ban. Ár vai Ti -
bor az 1000 fõ alat ti te le pü lé sek ese té ben a
bel ügy mi nisz ter ha tás kö ré ben tud ja el kép -
zel ni a kö te le zõ kör jegy zõ ség lét re ho zá sát,
még pe dig úgy, hogy a mi nisz ter in do kolt
dön té sét a tör vé nyes sé gi el len õr zést el lá tó
szerv ve ze tõ jé nek kez de mé nye zé sé re, rész le -
tes elõ ze tes szak mai meg ala po zás után hoz -
ná meg a köz le ke dé si fel té te lek, a te le pü lés -
kö zi kap cso la tok, az iden ti tás ér zet, illetve a
tör té nel mi ha gyo má nyok fi gye lem be vé te lé -
vel.28

Kiss Lász ló, Pet ré tei Jó zsef, Tilk Pé ter,
Ár vai Ti bor és Tá bit Re ná ta szak iro da lom -
ban meg je lent vé le mé nye sze rint kö te le zõ
tár su lást be ve ze tõ jog sza bá lyi ren del ke zés -
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24 BEKÉ NYI–BARA BÁS–DEÁK–PIN TÉR NÉ–VASS: i. m.,
27. p.

25 Az Alap tör vényt 2011. áp ri lis 18-án fo gad ták el, és 2012. 
ja nu ár 1-jén lé pett ha tály ba.

26 Mötv. 85. §.

27 Leg el sõ eset ben a tör vény hely ha tály ba lé pé sét (2013. ja -
nu ár 1.) kö ve tõ 60 na pon be lül.

28 ÁRVAI: i. m., 427. p.
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nek a kö vet ke zõ ga ran ci á lis ke re tek közt
sza bad nap vi lá got lát nia: a) csak tör vény ben
le het tár su lás ra kö te le zést elõ ír ni, tör vény
ha tal maz za fel azt a szer vet, amely ki je lö li a
kö telezõ tár su lás ban ré szes ön kor mány za -
tok körét; b) tör vény ben kell meg ha tá roz ni 
a kö te le zõ tár su lás alap ve tõ szer ve ze ti és
mû kö dé si rend jét, te ret en ged ve az érin tet -
tek szer ve zet ala kí tá si sza bad sá gá nak; c) csak
 kö te le zõ ön kor mány za ti fel adat el lá tá sá ra
 lehet lét re hoz ni; d) ga ran ci á lis sza bá lyo kat
kell al kot ni a fi nan szí ro zá sá val kap cso lat -
ban; e) elõ ze te sen meg kell hall gat ni az érin -
tett és ér de kelt ön kor mány za tok vé le mé -
nyét (a kö zös ön kor mány za ti hi va tal lal kap -
cso la tos kon cep ci ó ja kap csán ez utób bi erõs
hi á nyos ság ként me rül fel); f) a szubszidia -
ritás el vét ér vé nye sít ve kí sér le tet kell ten ni

az ön kén tes tár su lá si for ma al kal ma zá sá ra;
g) idõ kö zön ként fe lül kell vizs gál ni fenn tar -
tá sá nak in do kolt sá gát.29

Mind ezen gon do la tok összeg zé se kép pen
azt ál la pít hat juk meg, hogy – di va tos  ki -
fejezéssel élve – „nem ör dög tõl való” te hát
a kö te le zõ tár su lá sok gon do la ta. Nagy fo kú
egyet ér tés mu tat ko zik a szak iro da lom ban
arra vo nat ko zó lag, hogy a kö te le zõ tár su lá -
sok al kot má nyo san iga zol ha tók és a gya kor -
lat ban szük ség sze rû ek le het nek a fent em -
lített ga ran ci á lis szem pon tok fi gye lem be vé -
te lé vel. A Mötv. kó dex jel le gû sza bá lyo zá -
sa és egy sé ge sí té se, a jogi sze mé lyi ség álta -
lánossá té te le pe dig ál lás pon tom sze rint egy -
sze rûb bé, át lát ha tób bá te szi a tár su lá sok sza -
bályanyagát, meg könnyít ve ezzel a jogal kal -
mazók mun ká ját.

Az ön kor mány za tok tár su lá sai, azok vál to zá sai az új Ötv. tük ré ben

A Ma gya ry Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram ál tal 2011 nya rán fel vá zolt el kép ze lé sek
sze rint ha zánk jó ál lam kon cep ci ó ja az igaz ság ügyi, az ön kor mány za ti és az ál lam igaz ga tá si re for -
mok tri á szán nyug szik. Az egy más sal össze han golt (össze han go ló dó) re form fo lya ma tok egyes ele -
mei lépés rõl lé pés re bon ta koz nak, kris tá lyo sod nak ki, így az idõ és a fo lya ma tok elõ re ha lad tá val (az 
egyes in téz mé nyek meg ha tá ro zott „kidol go zott sá gi fo kát” el ér ve) ér de mes pár gon do lat ere jé ig el -
töp ren ge ni azon, mi ben is je le nik meg az új in téz mé nyek nó vu ma, a vál to zá sok kal érin tett régi in -
téz mé nyek új sze rû sé ge. A ta nul mány cél ja annak meg világítása, hogy az ön kor mány za ti re form
köz pont já ban álló, az ön kor mány za ti au to nó mi át né mi leg kor lá to zó új Alap tör vény és új ön kor -
mány za ti tör vény mennyi ben je len t vál to zást a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sai te kin te té ben.
A ta nul mány ki eme li az új ön kor mány za ti tör vény kó dex jel le gét, a jogi sze mé lyi ség, a tí pus kény -
szer és a kö te le zõ tár su lá sok kér dés kö rét.

29 KISS: i. m., 35. p.; PET RÉ TEI–TILK: i. m., 132–133. p.,
 ÁRVAI : i. m., 427. p., va la mint TÁBIT Re ná ta: A he lyi
önkor mányzatok együtt mû kö dé se, tár su lá sai = A he lyi
önkor mányzatok, szer k. FOGA RA SI Jó zsef, Bu da pest,
HVG-ORAC Lap- és Könyv ki adó, 2010, 412. p.




