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Újabb ál lo más
a köz igaz ga tás
át ala kí tá sá ban:
a já rá si hi va ta lok

(Tu dó sí tás a 2012. má jus 24-én le zaj lott
Or szá gos Ön kor mány za ti és Köz igaz ga tá si
Kon fe ren ci á ról)

A Te ügyed: Já rá si Hi va ta lok cím mel
 került meg ren de zés re má jus 24-én az Or -
szá gos Ön kor mány za ti és Köz igaz ga tá si
Kon fe ren cia, amely nek ke re té ben a hall-
ga tó ság so ra i ban he lyet fog la ló ön kor -
mány za ti po li ti ku sok és szak em be rek elsõ
kéz bõl, a dön tés ho zók tól ér te sül het tek
a já rá si hi va ta lok fel ál lí tá sá val, va la mint az 
új ön kor mány za ti szer ve zet- és fel adat rend -
szerrel kap cso la tos kor mány za ti tö rek vé -
sek rõl.

A kon fe ren cia szak mai part ne re, a TÖOSZ
kép vi se le té ben Schmidt Jenõ el nök nyi tot ta
meg a kon fe ren ci át, han got adva annak a vé -
le mé nyé nek, mi sze rint a rend szer vál tás óta
most elõ ször si ke rül a he lyi ön kor mány za -
tok vo nat ko zá sá ban együtt moz gat ni, vál toz -
tat ni a struk tú rát, a fel ada tot és a fi nan szí ro -
zást. Meg lá tá sa sze rint szük ség van a rend szer 
át ala kí tá sá ra még ak kor is, ha a for rás ki vo ná -
sok el le né re a rend szer máig meg õrizte mû -
kö dõ ké pes sé gét, a he lyi ön kor mány za tok nál 
dol go zók fel ké szült sé gé nek kö szönhetõen.

Gon do lat éb resz tõ nek szánt elõ adá sá ban
Ta nács Zol tán, az IFUA Hor váth & Part -
ners ta nács adó cég kép vi se le té ben rá mu ta -
tott, hogy csak azt a fenn tart ha tó át ala kí tást
ér de mes vég re haj ta ni, amely nek az ered mé -
nyei meg õriz he tõk. A he lyi ön kor mányza -
tok gaz dál ko dá sá val kap cso la tos alap ve tõ
prob lé ma ként annak in put ori en tált jel le gét
emel te ki, sze rin te ehe lyett olyan feladat -
alapú gaz dál ko dás meg va ló sí tá sa szüksé ges,

amely üzem gaz da sá gi szem lé le tû, tel je sít -
mény ala pú, out put ori en tált, a va lós telje -
sítményt és költ sé ge ket ve szi fi gye lem be.
A rend szer át ala kí tá sá nak si ke re ér de ké ben
fel hív ta a fi gyel met arra, hogy a vo nat ko zó
jog sza bá lyok meg al ko tá sát kö ve tõ en a po li -
ti kai fi gye lem óha tat la nul csök ken, bár ek -
kor a fo lya mat nak még ko ránt sincs vége,
szük sé ges a rész le tek ki dol go zá sa. Az új sza -
bá lyok be ve ze té se után me rül nek fel a gya -
kor la ti prob lé mák, eze ket or vo sol ni kell, és
fon tos a fe lül rõl le fe lé irá nyuló fo lya mat -
szem lé let.

A kon fe ren cia elsõ rész e a köz igaz ga tá si
struk tú ra és fel adat rend szer át ala kí tá sá hoz
kap cso ló dott, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi 
Mi nisz té rium kép vi se le té ben Zöld-Nagy
Vik tó ria he lyet tes ál lam tit kár a já rá si hi va ta -
lok ki ala kí tá sá ról és bel sõ rend sze ré rõl be -
szélt. A já rá sok vo nat ko zá sá ban el ké szült és
az Or szág gyû lés elé be nyúj tás ra ke rült a tör -
vény ja vas lat,1 a kon cep ci o ná lis, a le ha tá ro lá -
si, il le té kes sé gi kér dé sek, fel adat- és ha tás kö -
rök tisz tá zód tak, de to váb bi szak mai pár be -
széd út ján még min dig ala kít ha tó a rend szer. 
El mond ta, hogy a já rá sok ki ala kí tá sa annak
a köz igaz ga tá si re form nak a szer ves rész e,
amely a köz pon ti igaz ga tás át ala kí tá sá val in -
dult, majd érin tet te a te rü le ti ál lam igaz ga tá si 
szer ve ket és a me gyei ön kor mány za to kat is. 
A 2011 szep tem be ré ben el ké szült kor mány -
ha tá ro zat2 meg ha tá roz ta a já rá sok kialakí -
tásának alap ve tõ szem pont ja it. A Kormány
a Hét fa Ku ta tó in té zet meg ál la pí tá sa i ra tá -
maszko dott, amely egy iden ti tás ala pú já -
ráskialakítás vizs gá la tán ala pult, így ke rült
sor több mo dell ki dol go zá sá ra. A tisz tán
iden ti tá sa la pú meg kö ze lí tés 20-25 km-es
von zás kör ze tet je len tett vol na, ami nem fed -
te tel je sen a kor mány za ti szán dé kot. Ezt kö -
ve tõ en ke rült sor a kér dés „ál lam igaz ga tá si
szem üve gen” ke resz tül tör té nõ vizs gá la tá -
ra, mint hogy egy funk ci ós já rás ról be szé lünk

1 T/6590. sz. tör vény ja vas lat a já rá sok ki ala kí tá sá ról, va la -
mint egyes ezzel össze füg gõ tör vé nyek mó do sí tá sá ról
(lap zár tánk kor ki hir de tés elõtt álló).

2 1299/2011. (IX. 1.) Korm. ha tá ro zat a já rá sok ki ala kí tá sá -
ról.



(a já rás nem ön kor mány za ti, ki zá ró lag ál -
lam igaz ga tá si szint, el len tét ben a ki stér ség -
gel, ami a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ré -
vén az ön kor mány za ti fel adat- és ha tás kör -
gya kor lás szín te re is). Meg vizs gál ták, hogy
me lyek azok a te le pü lé sek, ame lyek je len leg
is el lát nak ál lam igaz ga tá si funk ci ót, és já rás -
szék hely nek al kal ma sak. A kormányhatá -
rozat ez alap ján már 30 km-es sza bályt rög -
zít mint a já rás szék hely és a leg tá vo lab bi
 járáson be lü li te le pü lés kö zöt ti leg na gyobb
tá vol sá got. Ez ön ma gá ban még nem in do -
kol ná 168 já rás lét re ho zá sát, azon ban a tár -
sa dal mi szo ká so kat, köz le ke dé si inf ra struk -
tú rát is fi gye lem be kell ven ni (ez a já rá sok
kö zött la kos ság szám ban és te rü let ben is je -
len tõs el té ré sek hez ve ze tett). To váb bi szem -
pont, hogy a já rás me gye ha tárt nem metsz -
het, illetve le he tõ ség sze rint a más tí pu sú ál -
lam igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek il le -
té kes sé gi te rü le té vel is szink ron ba kell hoz -
ni a já rá so kat. Cél a meg lé võ ügy in té zé si
hely szí nek le he tõ ség sze rin ti meg tar tá sa is,
ügy in té zés te hát nem csak a já rás szék he lyen
tör té nik majd, ha nem lesz nek má sod la gos és 
har mad la gos hely szí nek is. A he lyi ön kor -
mány za to kat a já rá sok ki ala kí tá sá val kap -
cso la to san leg in kább fog lal koz ta tó prob lé -
ma, mi sze rint a kö zös ön kor mány za ti hi va -
ta lo kat úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a kö zös
ön kor mány za ti hi va tal ban részt vevõ köz sé -
gi ön kor mány za tok egy já rá son be lül he -
lyez ked je nek el.3 Erre hi vat ko zás sal több te -
le pü lés kér te, hogy má sik já rás hoz kerül -
hessen. A já rá sok szék he lyét és il le té kes sé -
gi te rü le tét nem tör vény, ha nem kormány -
rendelet fog ja meg ha tá roz ni, ez ru gal mas sá -
got biz to sí t az eset le ges, ké sõbb szük sé ges -
sé váló mó do sí tá sok hoz. A kép vi se lõ-tes tü -
let kez de mé nye zé sé re a Kormány dön té sé -
vel le het majd át ke rül ni egyik já rás ból a má -
sik ba, de a he lyet tes ál lam tit kár nem zár ta ki 
az új ön kor mány za ti tör vény mó do sí tá sá -
nak le he tõ sé gét sem. 

A já rá si hi va ta lok fel ál lí tá sa kap csán az
ön kor mány za ti, illetve ál lam igaz ga tá si fel -
adat- és ha tás kö rök szer ve ze ti szét vá lasz tá sa 
volt a cél, azaz a je len leg jegy zõi hatás kör-
ben lévõ ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kö -
rök teljes egé szé ben át ke rül tek vol na a já rá -
si hi va ta lok hoz, így meg szün tet ve azt a ket -
tõs funk ci ót, amely a jegy zõt je len leg egy -
részt a he lyi ön kor mány zat hoz (dön tés-elõ -
ké szí tés ben, vég re haj tás ban való rész vé tel),
másrészt ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kö -
rök cím zett je ként az ál lam igaz ga tás hoz köti. 
A gya kor lat ban azon ban sok az olyan ál -
lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kör, amely hez 
ön kor mány za ti mér le ge lé si, illetve sza bá -
lyo zá si jog kör kap cso ló dik, te hát a vég re -
haj tás te kin te té ben az ön kor mány za ti mû -
kö dés hez köt he tõ. Így a vég sõ kon cep ció
sze rint egyes ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha -
tás kö rök a jegy zõ nél ma rad nak (pl. he lyi -
adó-igaz ga tás, épí tésü gyi ha tó sá gi ügyek,
hagya téki el já rás, bir tok vé de lem, anya köny -
vi ügy in té zés, ipa ri-ke res ke del mi engedé -
lye zés, par lag fû vel kap csolatos fel ada tok).
A szo ciá lis igaz ga tás te rü le tén osz tott fel -
adat- és ha tás kö rök lesz nek, az ala nyi jo gon
járó (mér le ge lést, he lyi sza bá lyo zást nem
en ge dõ) szo ciá lis el lá tá sok a já rá si hi va tal,
míg a töb bi ügy a jegy zõ ha tás kö ré be ke rül.
Tel jes kö rû en a já rá si hi va ta lok fel adat- és
ha tás kö re lesz töb bek kö zött a gyám ha tóság, 
gyer mek vé de lem te rü le te, az okmányok -
kal, ál lam i nyil ván tar tá sok kal, adat bá -
zisok kal kap cso la tos fel ada tok (jegy zõ nél
ma ra dó ügyek hez on li ne hoz zá fé rés sel), az
ide gen ren dé szet, a me ne kült ügy, a hon vé -
de lem (a He lyi Vé del mi Bi zott ság ve ze tõ je a
já rá si hi va tal ve ze tõ je lesz, az zal hogy a pol -
gár mes ter pol gá ri vé del mi, ka taszt ró fa vé del -
mi, hon vé del mi fel ada tai meg ma rad nak). 

A kö vet ke zõ téma a sze mély zet kérdés -
köre volt. A já rá sok hoz át ke rü lõ ál lam igaz -
ga tá si ügyek ben el já ró köz tiszt vi se lõk kor-
mány tiszt vi se lõ ként a já rá si hi va ta lok ban
ke rül nek fog lal koz ta tás ra, a tör vény ja vas lat
erre ga ran ci át nyújt, ki vé telt csak az je len t,
ha az adott köz tiszt vi se lõ nem fe le l meg a
ké pe sí té si kö ve tel mé nyek nek (a jog vi szo -
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3 Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szóló 2011. évi
CLXXXIX. tör vény 85. § (1) be kez dés (ha tá lyos 2013. ja -
nu ár 1. nap já tól).



nyuk eb ben az eset ben sem szû nik meg a
tör vény ere jé nél fog va).

Szer ve ze tét te kint ve a já rá si hi va tal a fõ vá -
ro si és me gyei kor mány hi va tal hoz ha son ló -
an törzs hi va tal ból és szak igaz ga tá si szer vek -
bõl áll. Já rá si szak igaz ga tá si szerv nek fog nak 
mi nõ sül ni töb bek kö zött a kör ze ti földhi -
vatalok, a vá ro si mun ka ügyi köz pon tok, a
nép egész ség ügyi szak igaz ga tá si szer vek (va -
ló szí nû leg a gyám hi va ta lok is). A já rá si hi va -
ta lok ál ta lá nos el sõ fo kú, míg a fõ vá ro si és
me gyei kor mány hi va ta lok ál ta lá nos má sod -
fo kú ha tó ság ként mû köd nek. To váb bi szer -
ve ze ti kér dés fa kad ab ból a kormányhatá -
rozatban le fek te tett alap elv bõl, mi sze rint a
je len le gi ügy in té zé si hely szí ne ket le he tõ ség
sze rint meg kell tar ta ni. A je len leg ok mány-
irodát mû köd te tõ te le pü lé se ken ke rül nek
vár ha tó an ki ala kí tás ra a kor mány ab la kok
2013. év vé gé tõl, ame lyek szá ma kö rül be lül
a két sze re se a já rás szék he lyek szá má nak. Itt
a já rá si hi va ta li ügyek ben az ügy in té zés, de
lega láb bis az ügy in dí tás biz to sí tott lesz. A te-
lep ülé si ügy se gé dek rend szer e még ki ala kí -
tás alatt van, azon te le pü lé sek lesz nek eb ben
érin tet tek, ahol je len leg ok mány iro da nem
mû kö dik, de a pol gár mes te ri hi va ta li ügy in -
té zés ke re té ben fo gad ják a ké rel me ket.

Az inf ra struk tú ra vo nat ko zá sá ban az ere -
deti hez ké pest kon cep ci o ná lis vál toz tatás
tör tént a tör vény ja vas lat ban. A ko ráb bi el -
kép ze lés sze rint a nem ze ti va gyon ról szóló
tör vény4 alap ján az át ke rü lõ fel adat tal együtt
a tel jes ka pa ci tás (va gyon, in gó-in gat lan tu -
laj don) ál lam i tu laj don ba ke rült vol na. A je -
len le gi kon cep ció sze rint az ön kor mány za -
tok tól a já rá si hi va ta lok hoz ke rü lõ fel adat -
hoz kap cso ló dó va gyon ele me ket az ön kor -
mány zat az ál lam in gye nes hasz ná la tá ba adja.
Amennyi ben több in gat lan is ren del ke zés re
áll a já rá si hi va tal el he lye zé sé re, úgy az ön -
kor mány zat ké ré sé re az in gat lan ál lam i tu -
laj don ba adá sá ra is van le he tõ ség.

Zá rás ként a he lyet tes ál lam tit kár ki emel -
te, hogy a 2013. ja nu ár 1-jei idõ pont nem ki -

zá ró lag a já rá si hi va ta lok fel ál lí tá sá nak dá tu -
ma, ha nem a he lyi ön kor mány za to kat érin -
tõ en ek kor tól ke rül sor az ön kor mány za -
tok fel adat rend szer ének át ala kí tá sá ra, a kö -
zös ön kor mányzati hi va ta lok fel ál lí tá sá ra, a
köz ok ta tás át szer ve zé sé re, amely lé pé se ket
egy szer re, együtt kell ter vez ni. 

Az el hang zot tak alap ján szá mos kér dés
me rült fel a gya kor ló ön kor mány za ti szak -
em be rek ben, töb bek kö zött ja vas lat hang -
zott el a jegy zõ nél ma ra dó ál lam igaz ga tá si
ha tás kö rök vo nat ko zá sá ban annak tör vé nyi 
szin ten tör té nõ rög zí té sé re, hogy e kör ben
a mun kál ta tói jo got gya kor ló pol gár mes ter
ál tal a jegy zõ ne le gyen uta sít ha tó. Kér ték az 
át adás-át vé tel ala pos meg szer ve zé sét, a vég -
rehaj tá si sza bá lyok rész le tes ki dol go zását
(meg em lít ve a sza bály sér té si ügyek át adá sá -
nál szer zett rossz ta pasz ta la ta i kat), to váb bá
konk rét pél dák hang zot tak el az il le té kes sé -
gi te rü le tek össze han go lá sá nak szük sé ges sé -
gé rõl, a kö zös ön kor mány za ti hi va ta lok lét -
re ho zá sá nak ne héz sé ge i rõl. 

A he lyi ön kor mány za ti szer ve zet- és fel -
adat rend szer át ala kí tá sa állt Tál lai And rás, a
Bel ügy mi nisz té ri um ön kor mány za ti ál lam -
tit ká ra mon da ni va ló já nak kö zép pont já ban.
Az át ala kí tás jól ha la d, bi zo nyít ja ezt az el fo -
ga dott új ön kor mány za ti tör vény. A je len le -
gi hát tér mun ka a kö zös ön kor mány za ti hi -
va ta lok szak mai fel té te le i nek meg te rem té se, 
illetve a fel adat fi nan szí roz ási rend szer rész-
le te i nek kidolgozása körül zajlik, amelynek
az eredménye õszre várható.

Ki emel te, hogy a rend szer vál tás kor a de -
mok ra ti kus mû kö dés ga ran ci á i ra, a szé les
körû au to nó mia biz to sí tá sá ra ke rült a hang -
súly, emi att hát tér be szo rul tak a gaz da sá gos -
sá gi, ha té kony sá gi és szak mai szem pon tok.
A fel ada tok mennyi sé gi bõ vü lé se mel lett a
helyi ön kor mány za tok moz gás te re az el -
múlt húsz év ben egy re szû kült, a finanszí -
rozás csök kent. A bel sõ el lent mon dások,
mû kö dé si za va rok mel lett az ál lam i sze rep -
vál la lás nem tisz tá zó dott, a nagy el lá tó rend -
sze rek re form ja el ma radt, ez elsõ kör ben
 vagyonfeléléshez (a va gyon ér té ke sí té sé bõl
szár ma zó be vé te le ket az ön kor mány za tok a
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mû kö dés re for dí tot ták), majd a 2005. év tõl
je len tõs mér té kû ela dó so dás hoz ve ze tett, fõ -
ként a köt vény ki bo csá tá sok ré vén. 

Az ön kor mány za ti rend szer struk tu rá lis
prob lé má ját az el ap ró zó dott te le pü lés szer -
ke zet ben, a tár su lá si rend szer hiányosságai -
ban (a tár su lá sok lét re ho zá sá nak ál lam i pénz-
ügyi ösz tön zé sé vel épp a tár su lás ban tör té -
nõ fel adat el lát ás gaz da sá gos sá ga enyé szik el), 
a me gyei ön kor mány za tok re la tív erõtlen -
ségében és esz köz te len sé gé ben, in téz mény -
fenntar tó sze re pé ben, to váb bá a fõ vá ros és
ke rü le tei kö zöt ti éssze rût len munkamegosz -
tásban lát ja. Mû kö dé si ne héz sé ge ket oko -
zott az ön kor mány za ti, illetve ál lam i fel adat-
és ha tás kö rök szin te át te kint he tet len rend -
szer e, az egyes ön kor mány za ti szin tek kö -
zötti pár hu za mos sá gok a fel adat el lá tás ban,
a jegy zõk ál tal gya ko rolt ál lam igaz ga tá si ha -
tás kö rök túl zott mennyi sé ge. A gaz da sá gi
prob lé mák kö zött ki emel te az el avult, bo -
nyolult nor ma tív fi nan szí ro zá si rend szert, a
va lós igé nye ket nem tük rö zõ fej lesz té si le he -
tõ sé ge ket, a szank ci ó nél kü li sé get az el len õr -
zé si rend szer ben, az adós ság ren de zé si el já rá -
sok sza bá lyo zat lan sá gát és a meg elõ zés re tö -
rek vés hi á nyát, mely té nye zõk kö vet kez té -
ben a rend szer fo lya ma to san hi ányt ter mel,
az ela dó so dott ság nö ve ke dett (2005–2010 kö -
zött négy sze re sé re nõtt).

Az ön kor mány za ti rend szer megújí tá sá -
nak súly pon ti ele mei kö zött elsõ helyen
emel te ki az ál lam i és az ön kor mány za ti
 feladatok új ra sza bá lyo zá sát, az önkormány -
zati fel adat- és ha tás kö rök dif fe ren ci ál tabb
meg ha tá ro zá sát. Az ok ta tás ügy te rü le tén be -
lül az óvo dai ne ve lés to vább ra is ön kor mány -
za ti fel adat lesz, az al só- és kö zép fo kú ok ta tás
ál lam i fel adat tá vá lik. A pe da gó gu sok fi ze té -
se, a szak mai fel ada tok el lá tá sa és finanszí -
rozása ál lam i kéz be ke rül, a fel adat hoz kap -
cso ló dó in gó- és in gat lan va gyon önkormány -
zati tu laj don ban ma rad, az ön kor mány za to -
kat ter he li az ok ta tá si épü le tek fenn tar tá sa,
mû köd te té se. Az egész ség ügyi el lá tás te rén
2012. ja nu ár 1. nap já val már meg tör tént a fõ -
vá ro si és me gyei egész ség ügyi in téz mé nyek
ál lam i tu laj don ba kerü lése, 2012. má jus 1.

nap já val ke rült sor a te le pülési fek võ be teg-
szak el lá tás át vé te lé re, 2013. ja nuár 1. nap já -
val a já ró be teg-szak el lá tás is ál lam i fel adat
lesz. Az ön kor mány za tok ál tal el lá tan dó kö -
te le zõ fel adat ma rad az egész ség ügyi alap el -
lá tás kö ré ben a há zi or vo si, gyer mek or vo si,
fog or vo si el lá tás, a vé dõ nõi szol gá lat mû -
köd te té se, illetve az or vo si ügye let. Az ál -
lam igaz ga tá si fel ada tok kap csán vissza utalt
az elõ zõ elõ adás ban el hang zot tak ra. A ka -
taszt ró fa vé de lem te rü le tén a tûz ol tó sá gok át-
vé te lé re ke rült sor 2012. ja nu ár 1. nap já val.
A szo ciá lis el lá tá sok nagy ré szé nek vo nat ko -
zá sá ban még nem ke rült sor dön tés ho za tal -
ra, ki vé tel ez alól az ápo lá si díj és az idõs ko -
rú ak já ra dé ka, ezek a já rá si hi va ta lok ha tás -
kö ré be ke rül nek. 

Az ön kor mány za ti re form má sik nagy te -
rüle te a fi nan szí ro zás át ala kí tá sa. A forrás -
orientált rend szert a fel adat fi nan szí roz ás vált -
ja fel 2013. ja nu ár 1. nap já tól, amely a fel adat
nagy sá gá val ará nyos for rás biz to sí tá sát je len ti. 
E for rá sok fel hasz ná lá sa kö tött, az ön ként
vál lalt fel ada tok el lá tá sa csak a sa ját be vé te lek
ter hé re tör tén het. Emel lett az ál lam ki egyen -
lí tõ rend sze re ket mû köd tet majd. Az ál lam az 
új ön kor mány za ti tör vény ben húsz pont ban
fel so rolt fel ada tok hoz5 ren de li hoz zá a konk -
rét for rást. Ez egé szül ki a pol gár mes te ri
vagy kö zös ön kor mány za ti hi va tal fenn tar -
tá sá nak fi nan szí ro zá sá val, to váb bá az adós -
ság szol gá lat tal. A fel adat fi nan szí roz ás be ve -
ze té sé vel át ala kul a he lyi adó be vé te lek rend -
szer e is. Min den va ló szí nû ség sze rint a fel -
adat át cso por to sí tás el le né re to vább ra is a he -
lyi ön kor mány za to kat fog ja meg il let ni az
ipar ûzé si adó be vé te le. El len ben a je len ál lás
sze rint sem a gép jár mû adó, sem a sze mé lyi
jö ve de lem adó be vé te lé nek 8 szá za lé ka nem
ma rad az ön kor mány za tok nál. A he lyi adó
be vé te lét a fel adat fi nan szí roz ás nál fi gye lem -
be fog ják ven ni, a fel adat el lá tá sát te hát két
for rás ból kell biz to sí ta ni: az ál lam i feladat -
finanszírozásból és a fel adat ra le bon tott he -
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5 Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szóló 2011. évi
CLXXXIX. tör vény 13. § (1) be kez dés (ha tá lyos 2013. ja -
nu ár 1. nap já tól).



lyi adó össze gé bõl. Az ön kor mány za ti költ -
ség ve tés ben en nek megfele lõen a 2013. évre
már nem ter vez he tõ mû kö dé si hi ány. 

Az ön kor mány za ti át ala kí tás har ma dik
fon tos te rü le te a kö te le zett ség vál la lá sok sza -
bá lyo zá sa.6 A sta bi li tá si tör vény7 és a kap -
cso ló dó kor mány ren de let8 ha tály ba lé pett,
e jog sza bá lyok a Kormány elõ ze tes hozzá -
járulását kö ve te lik meg a he lyi önkormány -
zatok adós sá got ke let kez te tõ ügy le te i hez.
A Kormány hoz zá já ru lá sa nél kül elõ fi nan -
szí roz ha tó az euró pai uni ós pá lyá za ti ön -
rész, fel ve he tõ re or ga ni zá ci ós hi tel, illet ve
éven be lü li lik vid hi tel, fo lyó szám la hi tel.
Tulaj don kép pen a hosszú távú hi tel felvé -
telhez, a fej lesz té si for rá sok biz to sí tá sá hoz
szük sé ges a Kormány hoz zá já ru lá sa. A már
meg lé võ ön kor mány za ti adós ság ál lo mány
ke ze lé sén még dol go zik a kor mány zat, biz -
tosí ték kell a he lyi ön kor mány za tok nak,
de a bank i szek tor nak is, fon tos szem pont
a sza bá lyok ki ala kí tá sá nál az igaz sá gos ság,
hogy ne ré sze sít sék elõny ben a fe le lõt le nül
gaz dál ko dó ön kor mány za to kat.

A he lyi ön kor mány za tok re form já nak ne-
gye dik súly pon ti ele me a pol gár mes te ri hi -
va ta lok át ala kí tá sa, a kö zös ön kor mány za ti
hi va ta lok lét re ho zá sa, illetve az új tár su lá si
rend szer. A kö zös ön kor mány za ti hi va ta -
lok ese té ben nem új in téz mény rõl van szó, a 
he lyi ön kor mány za tok két har ma da ma is
kör jegy zõ sé gek be tö mö rül ve lát ja el hi va ta li 
fel ada ta it. A kö zös ön kor mány za ti hi va ta -
lok lét re ho zá sa nem je len ti a részt vevõ ön -
kor mány za tok nál a hi va ta li ügy in té zés meg -
szün te té sét, ügy fél szol gá lat min den te le pü -
lé sen mû köd ni fog. A tár su lá sok kap csán az
ön kor mány za ti ál lam tit kár ki emel te, hogy
je len ál lás sze rint nem lesz nek kö te le zõ tár -

su lá sok9 (bár a szo ciá lis tör vény na pi ren den
lévõ mó do sí tá sa al kal má val sor ke rül het
ilyen kö te le zõ sza bá lyo zás ra), min den tár -
sulás ba tö mö rült he lyi ön kor mány zat nak
a vo nat ko zó ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sé -
tõl10 szá mí tott hat hó na pon be lül dön te nie
kell a tár su lá sa i nak jö võ jé rõl, akár vál to zat -
lan for má ban to vább mû köd het nek, ha az új 
tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe lel nek.11

Az ötö dik nagy hord ere jû vál to zás a tör vé -
nyes sé gi fel ügye le ti rend szer, az erre vo nat -
ko zó sza bá lyok12 2012. ja nu ár 1. nap já val
már ha tály ba lép tek, így a he lyi ön kor mány -
za tok már meg sze rez het ték az elsõ ta pasz ta -
la to kat. 

Kér dés re vá la szol va, az ön kor mány za ti
ál lam tit kár el mond ta, hogy a 2013. ja nu ár 1. 
napjá val fel ál lí tan dó új pol gár mes te ri hi -
vatal zö mé ben a ko ráb bi hi va tal jog utód ja
lesz, a konk rét tör vé nyi sza bá lyo zás a költ -
ség ve tést meg ala po zó ún. sa lá ta tör vény ben
vár ha tó. Szó esett ar ról is, hogy egyes he lyi
ön kor mány za tok szá má ra az or vo si ügye -
let meg szer ve zé se nagy gon dot je len t, ezért
a kor mány zat meg fon tol ja, hogy az or vo si
ügye let is ál lam i fel adat le gyen, de amennyi -
ben ön kor mány za ti fel adat ma rad, azt a fel -
adat fi nan szí roz ás nál fi gye lem be kell ven ni. 
Szin tén fog lal koz tat ja az ön kor mány za ti
dön tés ho zó kat, hogy a já ró be teg-szak el lá tó
in téz mé nyek át vé te lé vel együtt a beruhá -
zási hi tel ál lo mány át vé te lé re is sor ke rül-e.
Konk rét vá lasz a kér dés re nem hang zott el,
de mint hogy a már le zaj lott át vé te lek ese tén
így tör tént, ez a ké zen fek võ. A fel adat fi nan -
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6 Az Alap tör vény 34. cikk (5) be kez dé se ki mond ja, hogy a
tör vény a költ ség ve té si egyen súly meg õr zé se ér de ké ben
a he lyi ön kor mány zat tör vény ben meg ha tá ro zott mér té -
kû köl csön fel vé te lét vagy más kö te le zett ség vál la lá sát fel -
té tel hez, illetve a Kormány hoz zá já ru lá sá hoz köt he ti.

7 A Ma gyar or szág gaz da sá gi sta bi li tá sá ról szóló 2011. évi
CXCIV. tör vény.

8 353/2011. (XII. 30.) Korm. ren de let az adós sá got ke let -
kez te tõ ügy le tek hez tör té nõ hoz zá já ru lás rész le tes sza bá -
lya i ról.

 9 Az Alap tör vény 34. cikk (2) be kez dé se sze rint tör vény
el ren del he ti a he lyi ön kor mány zat kö te le zõ fel ada tá nak 
tár su lás ban tör té nõ el lá tá sát.

10 A Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tör vény nek A he lyi ön kor mány za tok tár su -
lá sai címû IV. fe je ze te 2013. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba,
a 41. § (2) be kez dé se pe dig a tár su lá so kat a kép vi se lõ-tes -
tü let szer vei kö zött so rol ja fel.

11 2013. ja nu ár 1. nap já val ha tá lyát vesz ti 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, to váb bá 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.

12 Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szóló 2011. évi
CLXXXIX. tör vény, 132–142. §.



szí roz ás nak az elsõ ter ve zet sze rint a la kos -
ság szám lesz az alap ja, illetve lesz nek ki egé -
szí tõ szem pon tok, szor zó szá mok. A kö zös
ön kor mány za ti hi va ta lok ese té ben a kö zös
hi va talt ve ze tõ jegy zõ fel ada ta lesz az egyes
telep ülé se ken a kép vi se lõ-tes tü le ti dön tés -
hozatal elõ ké szí té sé nek meg szer ve zé se. Az
ipar ûzé si adó hely ben ma ra dá sa ese tén a fel -
adat fi nan szí roz ás meg ha tá ro zá sá nál a be fi -
ze té si mo rált és az eset le ges év köz be ni el -
köl tö zé se ket, meg szû né se ket is fi gye lem be
kell ven ni, de a rend szer nek ösz tö nöz nie
kell a he lyi ön kor mány za to kat az adó be sze -
dé sé re, a fi ze té si haj lan dó ság ja ví tá sá ra.

A kon fe ren cia má so dik rész e a fi nan szí ro -
zás át ala kí tá sá ra vo nat ko zó in téz ke dé sek is -
mer te té sét he lyez te kö zép pont já ba. A Nem -
zetgaz da sá gi Mi nisz té rium he lyet tes ál lam -
titkára, Ba nai Pé ter Benõ a költ ség ve té si po -
litika moz gás te rét meg ha tá ro zó té nye zõk be -
mu ta tá sá val kezd te elõ adá sát, ki emel te, hogy
az ál lam ház tar tás fi nan szí ro zá sa ér de ké ben
az adós ság csök ken tés és a hi ány csök ken tés
el ke rül he tet len, erre kö te le zi a min den ko ri
dön tés ho zó kat az Alap tör vény is.13 A rend -
szer-át ala kí tá sok nál két szem pont üt kö zik:
mire van szük ség, és mire van pénz? A már
vég re haj tott in téz ke dé sek mind egyi ke a be -
vé tel nö ve lést vagy a ki adás csök ken tést cé loz -
ta, így a szo ciá lis el lá tá sok te rü le tén a Start
mun ka prog ram el in dí tá sa, a nyug díjrend szer 
fegy ve res tes tü le tek ál lo má nyát érin tõ át ala -
kí tá sa, to váb bá a fel sõ ok ta tás fi nan szí ro zá sá -
nak meg vál toz ta tá sa (az ál la mi lag tá mo ga tott
kép zé sek csök ken té se), de ide tar to zik a köz -
ok ta tás, illetve az ál lam igaz ga tás közpon ti és
he lyi szint jé nek át ala kí tá sa is.

A he lyi ön kor mány za tok fel adat el lát ási
te rü le tei is meg újul nak, a cél a ha té kony ság -
nö ve lés egy sé ges fel adat szer ve zés sel, mi nõ -
ség ja ví tás az ál tal, hogy egy fenn tar tó van,

ami egy sé ges mi nõ sé get ered mé nyez, illetve
a költ ség meg ta ka rí tás a mé ret gaz da sá gos ság
ré vén. En nek esz kö ze a fis ká lis fö de ra liz -
mus el vé nek al kal ma zá sa, amely meg mu tat -
ja, hogy az egyes ha tás kö rö ket me lyik szin -
ten cél sze rû el lát ni. Az egyes fel adat- és ha -
tás kö rök át ke rü lé se a he lyi szint rõl a köz -
pon ti szint re már meg kez dõ dött a 450 me -
gyei ön kor mány za ti in téz mény (és adós ság -
ál lo má nyuk), a te le pü lé si fenn tar tá sú kór há -
zak (és adós ság ál lo má nyuk), illetve a sza -
bály sér té si ügyek vo nat ko zá sá ban, és jövõre 
is folytatódik a közoktatás területén, to váb -
bá az államigazgatási feladat- és hatáskörök
jelentõs részének átvételével.

Az át ala kí tás vár ha tó ered mé nye, hogy
a ha té ko nyabb, fe gyel me zet tebb, kont rol -
lál tabb gaz dál ko dás hoz zá já rul az ál lam ház -
tar tás ter vez he tõ sé gé hez, a be fek te tõi bi za -
lom erõ sí té sé hez, a köz szol gál ta tá sok ma -
gasabb szín vo na lú el lá tá sá hoz, a köz igaz ga -
tás ba ve tett bi za lom erõ sö dé sé hez és az ál -
lam pol gá ri elé ge dett ség nö ve lé sé hez. A konk -
rét szá mok is mer te té sé re nem ke rült sor, mi -
vel a kor mány za ti dön tés még nem szü le tett
meg, a Kormány vár ha tó an jú ni us 15-éig
nyújt ja be a költ ség ve té si tör vény ja vas la tot
az Or szág gyû lés hez; ami biz to s: a fel adat tal
együtt fog mo zog ni a for rás is. Az adós -
ságcsökkentés a he lyi ön kor mány za tok ese -
té ben is el en ged he tet len, a he lyi ön kor mány -
za tok sváj ci frank ban tör té nõ eladósodott -
sága je len t to váb bi prob lé mát, ön ma gá ban
az ár fo lyam vál to zás 2011-ben 100 mil li -
árd fo rin tos adós ság nö ve ke dést ered mé nye -
zett. 

A kö vet ke zõ elõ adást Vi rág Ru dolf, a
Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té rium
te rü le ti köz igaz ga tá sért fe le lõs he lyet tes ál -
lam tit ká ra tar tot ta A já rá si hi va ta lok és a kor -
mány hi va ta lok: fel ada tok meg osz tá sa, szer ve -
ze ti és sze mély ügyi kér dé sek cím mel. Ki in du -
lá si pont ként a rend szer vál tás kor fel ál lí tott
rend kí vül de cent ra li zált rend szert em lí tet te, 
amely egy rész rõl jogi ga ran ci ák kal is kör be -
bás tyá zot tan szé les körû ön ál ló sá got biz to -
sí tott a he lyi ön kor mány za tok feladatellá -
tásához, más részt meg ala poz ta a kap cso ló dó 
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13 Az Alap tör vény 63. cikk (5) be kez dé se ki mond ja, hogy
mind ad dig, amíg az ál lam adós ság a tel jes ha zai össz ter -
mék fe lét meg ha lad ja, az Or szág gyû lés csak olyan köz -
pon ti költ ség ve tés rõl szóló tör vényt fo gad hat el, amely
az ál lam adós ság tel jes ha zai össz ter mék hez vi szo nyí tott
ará nyá nak csök ken té sét tar tal maz za.



fi nan szí ro zá si igényt. A rend szer sa já tos sá ga 
volt, hogy ben ne rej lett a ha té kony, ered mé -
nyes gaz dál ko dás le he tõ sé ge, de en nek el len -
ke zõ je is. A te rü le ti köz igaz ga tás meg újí tá sa
so rán ter ve zett lé pé sek mind a meg lé võ erõ -
for rá sok jobb ki hasz ná lá sát szol gál ják, a fõ -
vá ro si és me gyei kor mány hi va ta lok létre -
hozásától a já rá si rend szer ki épí té sén át a
me gyei ön kor mány za tok kon szo li dá ci ó já ig. 
A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va ta lok ki -
ala kí tá sát azért ér de mes át te kin te ni, mert
ami ott le zaj lott, az elõt tünk van a já rá si hi -
va ta lok fel ál lí tá sa kap csán. Mi is tör tént a fõ -
vá ro si és me gyei kor mány hi va ta lok fel ál lí tá -
sa kor? In teg rá lás ra ke rült a te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek nagy já ból fele (14 szer ve -
zet, 150 szerv, 23 000 kor mány tiszt vi se lõ),
sor ke rült a mû kö dé si al rend sze rek integrá -
ciójára, ami érin tet te a költ ség ve té si gaz dál -
ko dást, sze mély ügyi nyil ván tar tá so kat, ügy -
vi telt, te le kom mu ni ká ci ót, biz to sí tást, in gat -
lan gaz dál ko dást, in for ma ti kai szak mai irá -
nyí tást és be szer zést. A já rá sok ki ala kí tá sá -
nak elõ ké szí té se so rán meg tör tént annak tu -
do mányos és igaz ga tás szak mai meg ala po zá -
sa. A já rá sok lét re ho zá sá val az alap ve tõ cé -
lok a kor mány za ti fe le lõs ség meg te rem té -
se (ál lam igaz ga tá si fel adat hoz államigazga -
tási szer ve zet rend szer), és a te rü le ti be osz tás -
ban egy olyan alap egy ség lét re ho zá sa, amely
iga zo dá si pon tot is je len t. Õ is hang sú lyoz ta
a já rá sok te rü le ti ki ala kí tá sá nál fi gye lem be
vett szem pon to kat: a mé ret gaz da sá gos sá got, 
a te le pü lés szer ke ze tet, a tér szer ve zõ funk -
ciót, az ál lam igaz ga tá si te rü le ti egy sé gek össz -
hang ját, a me gye ha tá rok fi gye lem be vé te lét, a 
ki épült ál lam igaz ga tá si inf ra struk tú rá val ren -
del ke zõ já rás szék he lyek fel ál lí tá sát, a gyors
és könnyû hoz zá fé rést (max. 30 km-es sza -
bály). A fel adat meg osz tás kap csán szin tén
utalt arra, hogy az ál lam igaz ga tá si fel adat- és
ha tás kö rök kö zül csak azok ke rül nek a já rá -
si hi va ta lok hoz, ame lyek ben nincs he lyi ér -
de kelt ség, he lyi sza bá lyo zás vagy mér le ge lé -
si le he tõ ség. A já rá si hi va ta lok szer ve ze ti
szem pont ból a fõ vá ro si és me gyei kor mány -
hi va ta lok ki ren delt sé gei lesz nek (ön ál ló jogi
sze mé lyi ség nél kül), az ál lam igaz ga tá si fel -

ada tot el lá tó szer vek bá zi sán jön nek lét re,
cél a már meg lé võ ügy in té zé si hely szí nek
fenn tar tá sa. A kap cso ló dó kor mány ren de let 
há rom fõ kom po nens bõl fog áll ni, az el sõ
tar tal maz za a szer ve zet re vo nat ko zó sza bá -
lyokat, a má so dik a kor mány ren de le ti szin -
ten sza bá lyo zott, a já rá si hi va ta lok hoz át -
kerü lõ jegy zõi fel adat- és ha tás kö rö ket, a
har ma dik az át adás-át vé te li meg ál la po dás -
hoz szük sé ges mel lék le te ket, sza bá lyo kat
öle li fel. Fel hív ta a fi gyel met arra, hogy a
meg álla po dások mi e lõb bi meg kö té se, a zök -
ke nõ men tes át adás és át ál lás mind a he lyi
ön kor mány za tok nak, mind a kor mány zat -
nak ér dek e, eb ben kér te az ön kor mány za ti
dön tés ho zók együtt mû kö dé sét. 

A kon fe ren cia záró té má ja az ok ta tás ügy
volt, a szer ve zõk Po kor ni Zol tánt, Bu da pest
XII. ke rü le té nek pol gár mes te rét, az Or -
szág gyû lés Ok ta tá si Bi zott sá gá nak el nö két
kér ték fel az elõ adás meg tar tá sá ra. Õ az ok -
ta tás ügyet spe ci á lis te rü let nek ne vez te ab ból 
a szem pont ból, hogy ál lás pont ja sze rint itt
nem a gaz da sá gos ság volt az el sõd le ges szem -
pont a fel adat ál lam ál ta li át vé te le kap csán,
ha nem az ok ta tás szín vo na lá ban ta pasz tal -
ha tó el té ré sek (a fel mé ré sek sze rint gyer mek
és gyer mek kö zött a köz pénz fel hasz ná lá sá -
ban négy sze res el té rés van). Szin tén fon tos té -
nye zõnek tart ja, hogy Ma gyar or szág utol só
ab ban a rang sor ban, ame lyet az is ko lá nak a
csa lá di, szo ciá lis hát te ret el len sú lyo zó ké -
pes sé ge alap ján ál lí tot tak fel.14 Õ differen -
ciáltabb vá laszt adott vol na a prob lé má ra, ál -
lás pont ja sze rint a bu da pes ti ke rü le tek, il -
letve a na gyobb vá ro sok ké pe sek el tar ta ni az 
ok ta tá si in téz mé nye ket, a ki sebb te le pü lé -
sek ese té ben azon ban va ló ban in do kolt le -
he tõ sé get adni a he lyi ön kor mány za tok nak, 
hogy át ad ják az ál lam nak az is ko lá i kat. Az
egy sé ges rend szer lét re ho zá sát a meg lé võ
köz pon ti for rá sok igaz sá go sabb el osz tá sa in -
do kol ja. Az ok ta tás ügy ben fel hasz nál ha tó
to váb bi for rást fog je len te ni az át en ge dett
be vé te lek re vo nat ko zó sza bályozás mó do sí -
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14 A PISA (Pro gram me for In ter na ti o nal Stu dent As sess -
ment) 2009 vizs gá lat alap ján.
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tá sa. Az ipar ûzé si adó ese tében kény szer -
hely zet ben van a kor mány zat, emi att vé gül
sor ke rül az ok ta tás hoz kap cso ló dó fel ada tok
meg osztására: az irá nyítás az ál lam é (ki ne ve -
zé sek, pe da gó gi ai prog ram, osz tály in dí tás
stb.), a fenn tar tás a he lyi ön kor mány za to ké,
az  ingatlanok (a kap cso ló dó hitelállomány-
 nyal együtt) önkormány zati tu laj don ban ma -
rad nak. Rá mu ta tott, hogy fel tét le nül szük sé -
ges a két egy más tól tá vol lévõ sze rep lõ – ál -
lam és he lyi ön kor mány zat – közöt ti döntés -
hozatali me cha niz mus ki ala kí tá sa, a fo lya ma -
tos egyez te tés, mi vel a szak mai dön té sek hez
kell az inf ra struk tu rá lis hát tér. A má sik prob -
lé ma, hogy van nak és lesz nek mû köd te té si,
fenn tar tá si fel ada ta i kat el lát ni kép telen he -
lyi ön kor mány za tok, itt az  állam kény te len
lesz át ven ni a fenn tar tást is, emi att még sem
lesz egy sé ges a rend szer. Ha tal mas szer ve zet
ki ala kí tá sá ról van szó, a je len le gi kon cep ció

sze rint köz vet le nül az Em ber i Erõ for rá sok
Mi nisz té ri u ma Ok ta tá sért Fe le lõs Államtit -
kárságának irá nyí tá sa alatt mû kö dõ já rá si
szin tû ok ta tá si igaz ga tó sá gok jön nek lét re.
Ál lás pont ja sze rint hosszú tá von ra ci o ná li -
san szer ve zett tan ke rü le tek lét re ho zá sa len -
ne a kí vá na tos, élén le he tõ ség sze rint vá lasz -
tott po li ti kus sal.

A kon fe ren cia ke re té ben meg tar tott ke rek-
asztal-be szél ge té sek bõl és a hall ga tó ságban
meg fo gal ma zó dott kér dé sek bõl egy aránt az
szûr he tõ le, hogy nem csak a kor mány zat el -
szánt az át ala kí tás vég hez vi te lé re, ha nem a
he lyi ön kor mány za tok is ké szen áll nak az
új sza bá lyo zás fo ga dá sá ra és vég re haj tá sá ra,
azon ban – mint jog al kal ma zók – a bi zony ta -
lan sá gi pon tok szá má nak csök ken té sét, ki -
dol go zott és vi lá gos me net ren det, rész le te i -
ben is át gon dolt lé pé se ket vár nak a dön tés -
ho zók tól. 




