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Bevezetés 

A projekt célja 
„A területi közigazgatás reformját elősegítő tanácsadás a modern kori járások központjainak és 
lehatárolásának tárgyában” c. projekt átfogó célja, hogy a modern kori járások területi 
lehatárolásához megalapozott szakmai javaslatokat tegyen. A Kormány célja olyan 
modern kori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál 
alacsonyabb társadalmi költséggel működő rendszer létrejöttéhez. A modern kori járások 
kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának egyik eleme. A Kormány által 
megfogalmazottak szerint a járások az államigazgatás legalsóbb területi szintjét jelentő 
egységek, melyek az államigazgatási tevékenységek, szolgáltatások döntő többségét minden 
magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben biztosítják. A 
mainál alacsonyabb társadalmi költséggel működő államigazgatás kialakítása azt jelenti, 
hogy az átalakítás eredményeként az államműködés közvetlen költségei, a lakosság 
adminisztratív költségei és a rossz államműködésből eredő veszteségek (rossz vagy 
hiányzó szabályozásból eredő költségek) együttese csökken. A mainál hatékonyabban és az 
állampolgárok számára olcsóbban működő, jobb minőségű szabályozást nyújtó államigazgatási 
rendszerben a járás jelenti az egyik „front office” elemet. Mivel az állampolgár „személyesen 
itt találkozik az állammal”, a járások működése az államműködés egészének lakossági 
megítélésére is hat. 

A járások e projekt során alkalmazott munkameghatározásunk szerint olyan lakossági 
térhasználati szokásokon alapuló identitáshordozó társadalmi terek, melyek vagy 
önmagukban, vagy egymással kiegészülve általános alsó középszintű államigazgatási 
feladatokat látnak el. A járások területe ismétlésmentesen és maradéktalanul fedi le az ország 
területét, egy település csak egy járáshoz tartozik. A járásokhoz telepített államigazgatási 
feladatok mindegyike általában a járási hivatalban kerül ellátásra, de nem kizárt a járásonkénti 
több központú feladatellátás, illetve a társközpontok rendszere sem. 

A vizsgálat konkrét célja, hogy javaslatokat tegyen a mainál alacsonyabb társadalmi 
költségekkel járó államműködéshez a polgárok térhasználati szokásaihoz és területi 
identitásához illeszkedő modern kori járások lehetséges, funkcióktól függő lehatárolásaira. 
Mivel minden magyarországi településre csak irreálisan magas társadalmi költséggel telepíthető 
az államigazgatási ügyek teljes körű intézését lehetővé tevő hivatal, ezért hierarchikus, egyes 
(járásközpont) településekre központosított ügyintézési területi rendszert kell kialakítani. 
Ez az államműködés közjót szolgáló átalakításában nem jelentheti, és nem is jelenti azt, hogy 
egyes településeken megszűnik az államigazgatási ügyintézés lehetősége, csak annyit, hogy a 
települési államigazgatási „pontok” az előfordulás gyakorisága és az ügyintézéshez 
szükséges szakértelem alapján meghatározott ügyek helyi intézésére teremtenek 
lehetőséget. A valós térhasználat fókuszba helyezése azt jelenti, hogy olyan, az államműködés 
legalsóbb szintjét jelentő területi egységek létrehozására van szükség, melyek a ritkábban 
előforduló, magasabb szakértelmet igénylő államigazgatási ügyek (járási kormányablaknál 
történő) személyes intézésre azokon a településeken biztosítanak lehetőséget, ahol az 
állampolgárok jelentős része él, ill. amelyeket más célból (pl. munkahely, bevásárlás, rekreáció, 
baráti-rokoni kapcsolatok ápolása) is felkeresnek. A valós térhasználat alapján kialakított 
modern kori járások feladata az, hogy azokon a mai központoktól távoli, periferikus 
elhelyezkedésű településeken és településcsoportokban is biztosítsák az államigazgatás 
hozzáférhetőségét, ahol ma csak kevés ügy intézésére van lehetőség, s ahol a hatósági 
ügyintézés minősége alacsony.  
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A modern kori járások fenti szempontokra tekintettel levő meghatározása révén  

a. javul az államműködés méretgazdaságossága; 

b. csökken az állampolgárok által az államigazgatási ügyek intézésére (beleértve 
a tájékozódásra) fordított idő és a kapcsolódó utazási költség; 

c. azzal, hogy a mainál elérhetőbbé válik az államigazgatás, csökken az 
elintézetlen ügyek aránya, javul a szabályozás minősége, erősödik az állam közjót 
szolgáló jelenléte; 

d. nő az állampolgárok állam irányában megnyilvánuló bizalma. 

 

A jelen dokumentum célja 
A járás intézményének magyarországi történetét, az alsó középszintű igazgatás tereinek európai 
példákon történő áttanulmányozását, és az 1989-et követő középszintű közigazgatás 
rendszerének problémáira adott megoldási javaslatok, átalakítási kísérletek tapasztalatainak 
sorra vételét követően második modulzáró tanulmányunkban a társadalmi terek identitás 
alapú megközelítésének és képzésének elméleti és módszertani kérdéseit járjuk körbe. A 
megbízói igények és elvárások (melyek abban ragadhatók meg, hogy minél erősebb társadalmi 
támogatottságú, társadalomföldrajzilag, szociológiailag is stabil alsó középszintű terekre 
tegyünk javaslatot) szerint megvizsgáljuk, hogy milyen tényezők alakítják a helyi 
társadalmak területi identitását, mely terek bírnak, bírhatnak a mai (és a jövőbeli) 
Magyarországon identitáshordozó képességgel, és azt is, hogy ezen vizsgálódások 
eredményeit milyen mértékben és milyen módszerekkel lehet igénybe venni a járások 
potenciális központjainak és a hozzájuk tartozó tereknek a lehatárolásakor.   

Koncepciónk elkészítése során a következő szempontokat vettük figyelembe: 

� A járások területi lehatárolása vegye figyelembe a meglévő hagyományokat, a 
térhasználati szokásokat és ehhez kapcsolódóan a területi identitás adottságait 
(identitás). 

� A járási kormányablakok telepítése tegye lehetővé, hogy a polgárok a hivatali ügyintézés 
lehetőségéhez gyorsan és egyszerűen hozzáférjenek (megközelíthetőség). 

� Olyan területi léptékű alsószintű igazgatási egységek jöjjenek létre a település és a megye 
szintje között, ahol a telepített feladatok méretgazdaságos elvégzésére van lehetőség 
(méretgazdaságosság). 

� A járások kialakítása vegye figyelembe az országon belüli településszerkezeti 
különbségeket, az egyes nagytérségek sajátosságait (településszerkezet). 

� A járásrendszer bevezetése ne állítson akadályt a településverseny elé, biztosítsa a 
térszervező funkciókat betöltő települések fejlődését, és lehetőség szerint járuljon hozzá 
az ország leszakadó térségeinek felzárkóztatásához (településverseny). 

� Az átalakítást a létező lehetőségek közül a legalacsonyabb költségű kiválasztásával 
valósítsa meg (költségtakarékosság). 

Munkánk során a társadalmi identitás alapú alsó középszintű igazgatási egységek 
kialakításának koncepcióját készítettük el, e mellett azonban nem feledkezhetünk meg arról, 
hogy az igazgatási terek lehatárolásának egyéb szempontjai is vannak. Az általunk ajánlott 
koncepcióban az identitás alapú megközelítés mellett figyelembe vesszük a társadalmi 
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terek vertikális és horizontális tagolódásának törvényszerűségeit, megfelelő súllyal 
szerepeltetjük a kialakult térkapcsolatokat, közlekedési viszonyokat, a településszerkezet 
tárgyi és szociális infrastrukturális adottságait, a dokumentálható szociokulturális és 
igazgatási hagyományokat, a megközelíthetőséget, vagy éppen a telepítendő 
államigazgatási infrastruktúra feladat- és hatáskörökhöz rendelt méretgazdaságossági 
szempontjait. Bár ez nem képezi a megbízás tárgyát, mivel azonban munkák a középszintű 
társadalmi terek átrendeződését is érinti, ezért úgy láttuk helyesnek, ha a koncepcióban vázolt 
javaslat által valamilyen módon érintett terek jövőbeli lehetséges feladatairól is szólunk 
röviden. 

A koncepció elkészítéséhez felhasználtuk a korábban hasonló célból folytatott munkák publikált 
eredményeit, a téma jeles hazai szakértőitől koncepciónkat további aktuális szempontokkal 
kiegészítendő háttértanulmányokat kértünk és kaptunk, számos szakértővel, szakpolitikussal és 
gyakorlati szakemberrel interjút1 készítettünk.  

A jelen dokumentumban először az államigazgatási járások kialakítását támogató koncepciónkat 
adjuk közre. Ezt követi Agg Zoltán tanulmánya, ami az elmúlt 20 év államigazgatási és 
önkormányzati feladatellátásának tapasztalatait foglalja össze. Nemes Nagy József írása a 
területi igazgatás átalakításának elméleti összefüggéseit tárgyalja, amit Oláh Miklós területi 
identitáskutatásokról készített áttekintő tanulmánya követ. Szegvári Péter tanulmánya a 
járások, megyék és a kerületek lehetséges funkcióit tekinti át. Ezt követően adjuk közre a 
gyakorlati igazgatási szakember, Balás Endre javaslatait arról, hogy a jegyzői feladat- és 
hatáskörök közül – átfogó átalakítás esetén – melyeket célszerű a járási hivatalokhoz telepíteni.  

Mivel a projekt adta mozgástér csupán kismintájú és szűk tematikájú vizsgálat elvégzését tette 
lehetővé, koncepciónk lényege viszont a lakossági térhasználati szokások alapos, nagy mintán 
lefolytatott vizsgálat eredményein alapuló megismerése, azt javasoljuk, hogy kormányzati 
lehetőség adódtával ilyen vizsgálat is kerüljön lefolytatásra. A munka megkönnyítése érdekében 
a felméréshez szükséges kérdőív tervezetét, a kutatási minta készítésének és a lekérdezésének 
módszertanát a dokumentum végén mellékeljük. 

                                                           
1 Balás Endre jegyző, Csatári Bálint, Fábián Zsolt, Gyenesei István, Hegedűs József, Kákai László, Kiss Pál c. 
főjegyző, Lamperth Mónika, Pálné Kovács Ilona, Szaló Péter, Szegvári Péter, Virágh Rudolf, Zongor Gábor, ill. a 
Zala Megyei Kormányhivatalban Rigó Csaba [kormánymegbízott], Rumy Krisztina [igazgató] és Stifner Rózsa 
[főigazgató] (Az interjúkat 2011. március 30. és május 31. között Balás Gábor, Csite András és Oláh Miklós 
készítette.) 
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Borbás Gabriella (1979): Közgazdász. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöki kabinetjét vezette, 

korábban a Nemzeti Fejlesztési Hivatal koordinációért felelős főosztályán dolgozott osztályvezetőként. 
Ezekben az években elsősorban a fejlesztéspolitikai intézményrendszer kialakításával, működtetésével 

foglalkozott, 2008-ban munkájáért miniszteri kitüntetést kapott. Emellett oktatott a Corvinus Egyetemen, 
valamint tanulmányával díjat nyert a Magyar Közigazgatási Kar által szervezett „Közigazgatás 
Korszerűsítése” versenyen. 2010 óta a HÉTFA Elemző Központ vezető elemzője. 

Csite András PhD (1969): Közgazdász-szociológus. A HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ 
igazgatója. 1994-2004 között az MTA Politikai Tudományok Intézetében dolgozott tudományos 
munkatársként. 1997-ben kiemelkedő kutatói munkáért Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült, 2000-ben a 

Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc Emlékéremmel tüntette ki. 1998-2001 között az MTA Bolyai 
János kutatási ösztöndíjasa. 1999-2004 között a Széchenyi István Szakkollégium igazgatója volt. A 
Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa Stratégiai Munkabizottságának tagja, az Új Széchenyi Terv 

Vállalkozásfejlesztési Programjának egyik kidolgozója. Több mint nyolcvan hazai és külföldi tudományos 
szakcikk szerzője, társszerzője.  

Dombi Gábor (1969): szociológus. A Balatoni Integrációs Közhasznú Non-profit Kft munkatársa. Tagja az 

MTA VEAB Szociológiai Munkabizottságának, és az MRTT Közép-dunántúli Tagozatának. 2002-től részt 
vett a Dunántúlon és a Balaton térségében végzett számos demográfiai, gazdasági, illetve non-profit 
szektor jelenségeit feltáró kutatásban. 2003-2006 között kutatóként részt vett a nemzetközi EU LIFE 

Environment Balaton Projektben, 2010-2011 között a Magyarország - Horvátország IPA Határ menti 
Együttműködési Programban. A Pannon Egyetem Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok 

Intézetének megbízott egyetemi oktatója. Speciális területek: többváltozós matematikai-statisztikai 
elemzések, szociológia módszertan, politikai elemzések.  

Nemes Nagy József (1948): Az MTA doktora, az ELTE TTK tanszékvezető egyetemi tanára. 2005-2009 

között tudományos dékánhelyettes. Pro Régió díjas. Kutatásai elsődlegesen a regionális gazdasági fejlődés 
elméleti és empirikus vizsgálatához, a regionális politika, a területfejlesztés folyamatainak elemzéséhez, 
valamint a területi elemzések kvantitatív módszertanának témaköréhez kapcsolódnak. Számos hazai és 

nemzetközi kutatási és oktatási program résztvevője, sok nagy sikerű szakmai publikáció, tankönyv 
szerzője. Egyebek mellett a Regionális Tudományi Tanulmányok c. tanszéki periodika szerkesztője, 
szerkesztőségi tagja „Romanian Review of Regional Science”, a Tér és Társadalom c. folyóiratoknak, 



Szempontok és javaslatok az alsó középszintű igazgatási terek identitás alapú kialakításához 8 

alapítója és szerkesztőségi tagja a Comitatus Önkormányzati Szemlének. A kolozsvári Babes-Bolyai 

Egyetem Honoris Causa Professzora. Iskolateremtő egyéniség. Tanítványai a tudományos élet és a 
közigazgatás számtalan pontján töltenek be felelősségteljes beosztásokat. 

Oláh Miklós (1958): Szociológus. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség kutatásvezetője. Pro 

Comitatu díjas (1998). A Comitatus Önkormányzati Szemle alapítója, rovatszerkesztője. Szakterületei: 
társadalmi nyilvánosság, helyi társadalom, helyi hatalom, terület-, és településfejlesztés, tervezés, szakmai 
monitoring, igazgatásszociológia, területi identitás, civil társadalom, politikai földrajz, választói 

magatartás, közvélemény- és piackutatás. Több mint húsz tanulmánykötet szerkesztője, mintegy száz 
tudományos szakírás szerzője, társszerzője.  

Pogonyi Csaba (1989): Közgazdaságtan hallgató. A HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ munkatársa. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Alkalmazott Közgazdaságtan szakának harmadéves hallgatója. 2009 
óta a Rajk László Szakkollégium tagja. Erasmus félévét a bambergi Otto-Friedrich egyetemen töltötte 
2010-ben. A 2011-es Közép-Európai Konferencia „Effects of Socialism” szekciójának főszervezője. 

Retz Tamás (1976): geográfus, Európa szakértő. A Balatoni Integrációs Közhasznú Non-profit Kft 
munkatársa. 2000-ben a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán, 2006-ban a Miskolci 
Egyetem Gazdaságtudományi Karán szerzett diplomát. 2001-től vesz részt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

térségében végzett demográfiai, idegenforgalmi, gazdasági, kutatásokban. A területi elemzések tárgykörén 
belül regionális forráskihelyezéssel, vendégforgalommal foglalkozik, ezen túlmenően számos egyéb, 
politikai, kulturális, gazdasági tárgyú kutatás társszerzője. 2003-2006 között kutatóként részt vett a 

nemzetközi EU LIFE Environment Balaton Projektben, 2010-2011 között a Magyarország - Horvátország 
IPA Határ menti Együttműködési Programban. Speciális területek: idegenforgalmi vizsgálatok, területi 

elemzések, térinformatika. 

Szalkai Gábor PhD (1976): Geográfus. Az ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszékének adjunktusa. Fő 
kutatási területe a közlekedés és a társadalmi-gazdasági folyamatok kapcsolata, elérhetőségi és forgalmi 

vizsgálatok végzése. E területeken számos, a térségek lehatárolásával foglalkozó tanulmány kidolgozója, 
részben a VÁTI (többek között az Országos Településhálózat Fejlesztési Koncepció megalapozása), 
részben az MTA RKK megbízása alapján. A közúti forgalom folyamatait vizsgáló doktori értekezését 2008-

ban védte meg. 

Szegvári Péter (1954): Jogász, Budapest Főpolgármesterének Főtanácsadója. Az ELTE címzetes egyetemi 
docense. Közigazgatási jogot oktat és regionális politikaikurzusokat vezet a Corvinus Egyetemen, a 

Zsigmond Király Főiskolán és a Századvég Politikai Iskolán. 1989-1992 között Budapest főjegyzője. 
Számos magyar és angol nyelvű publikációja van a helyi önkormányzatok, a regionális politika, a 
területfejlesztés és a közigazgatási reform témakörében, rendszeres előadója e témákban a hazai és 

nemzetközi konferenciáknak. 2005 óta a Kanada – Ukrajna Regionális Fejlesztési és Kormányzási szakmai 
program nemzetközi szakértőjeként tevékenykedik. Az Európai Unió Régiók Bizottsága többször is 
szakértőként alkalmazta a COR álláspontjának előkészítéséhez az „EU-Ukrajna Kapcsolatok” és a „Keleti 

Partnerség Programja” témakörökben. A magyar Közigazgatási kamara alapító tagja és a Megyei Jogú 
Városok Szövetsége, valamint a Települési Önkormányzatok Szövetsége állandó szakértője.    
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Koncepció és ajánlások az államigazgatási járások kialakításához 

Területi identitás és igazgatási terek 

Munkánk feladata az államigazgatási célok megvalósítására alkalmas időtálló igazgatási 
terek, jelen esetben a járások központjainak és területeinek kialakítására és 
megvalósításának módjára történő szakértői javaslattétel. Identitáshordozásra már most 
alkalmas, vagy viszonylag könnyen arra alkalmassá tehető (látens) alsó középszintű társadalmi 
terek megtalálásának, és/vagy megalkotásának módját próbáljuk elméleti és módszertani 
oldalról megalapozni. 

Az igazgatási terek kialakítása, berendezése és működtetése mindenkor politikai kérdés volt, és 
az is marad, róla a politika dönt. Ha azonban a politikai szándék nem tiszavirág életű 
megoldásokat ambicionál, hanem tartós megoldásokra törekszik, szerencsés, ha e terek 
kialakításakor az igazgatási szakszerűség, a méretgazdaságosság és egyéb racionális, 
technokrata szempontú megközelítés mellett elsősorban a társadalom koherens csoportjainak   
tényleges térhasználati szokásaira, és az ezen nyugvó területi identitására épít. Az újonnan 
kialakított és rendszerbe állított társadalmi terek létrehozásához a 21. században tehát 
nélkülözhetetlen az érintett népesség területi identitásának figyelembe vétele. 

Magyarországon az elmúlt évtizedekben nem teljes mértékben feleltethetők meg egymással 
az alapvető közfeladat ellátó (ezen belül az államigazgatási), és az identitáshordozásra 
alkalmas társadalmi terek. Hangsúlyosan vonatkozik ez a szerves gazdasági és társadalmi 
tartalmakkal nem jellemezhető területfejlesztési statisztika terekre (NUTS 2), melyek szintjén 
jelentős forráskihelyezési tevékenység történik, ill. az alsó középszintre (LAU 1), ahol eltérő 
központokkal és területeken erősen fragmentált, az állampolgárok számára alig követhető állami 
és önkormányzati feladatellátás történik. 

Ennek okait annak tudjuk be, hogy a történelmi folyamatok alakulása Magyarországon nem 
kedvezett a szerves fejlődésnek, a gazdasági és társadalmi intézmények korábbi generációk 
tapasztalataira épülő kialakulásának. Értelemszerűen ez mondható el a politikai és az igazgatási 
terek, struktúrák és szervezetek alakulásának módjáról is. A tanácsrendszert követő 1990-es 
rendszerváltás sem váltotta be e tekintetben a hozzá fűzött reményeket. A szabad választások 
eredményeképpen felálló kormányok a vélt és/vagy valós globális, és európai trendeknek való 
túlzott megfelelés politikája mellett tipikus önkorlátozó mechanizmusokat építettek be a 
szakpolitikákba, kétharmados törvényekhez kötve több szakpolitika megváltoztatásának 
lehetőségét, jelentős mértékben és időre korlátozva a mindenkori kormány, s ezzel 
Magyarország mozgásterét, nemzetközi versenyképességét. 

Az elmúlt 20 éves halogatás, illetve az ezzel párhuzamos „lopakodó regionalizáció” a 
középszinten a hagyományos, szerves struktúrák meggyengülését, részbeni kiüresítését 
és az újonnan, mesterségesen létrehozottak működésének alacsony hatásfokát, elégtelen 
feladatellátást, továbbá a problémák torlódását idézte elő. Az egymást követő 
kormányoknak úgy sikerült fokozatosan legyengíteni a megyei intézményeket és a területi 
önkormányzatiságban rejlő intellektuális aktivitást, kapacitásokat és lehetőségeket, hogy 
valójában képtelenek voltak helyettük alkalmasabbakat, vagy akár csak ugyanolyan 
alkalmasat teremteni az erre kiszemelt statisztikai fejlesztési régiók, illetve a kistérségek 
szintjén.  

E folyamat eredményeképpen összességében megnőtt a feladatellátás centralizáltsága, és 
eltűnőben vannak az identitáshordozásra alkalmas társadalmi terek és intézmények 
Magyarországon. Ennek pedig komoly következményei vannak már ma is. Tulajdonképpen 
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jelentős mértékben terhelhetetlenek az alsó és a középszintű önkormányzati keretek és 
intézmények.   

Meglátásunk szerint társadalmilag elfogadott, stabil igazgatási terek csak a valódi 
társadalmi szükségletek és viszonyulások figyelembe vételével hozhatók létre, 
koncepciónk sarokköveinek egyike ezért az emberek preferált térhasználati szokásainak 
megismerése és az igazgatási terek kialakítására tett javaslatok során történő 
felhasználása. A társadalmi identitás jellemzőinek megismerése ugyanis nem önmagáért való 
hasznavehetetlen, mellékes, tehát felesleges dolog, olyan, amivel nem kell számolni. Egyik 
dimenziója, a térséghez kötődés, a területi identitás területlehatárolás során történő 
figyelembe vétele meglátásunk szerint a létrehozott társadalmi terek 
fenntarthatóságának záloga.  

Szűcs Jenő nyomán bárminemű térséghez kötődést területi identitásként értelmezünk, melynek 
két változatát különböztetjük meg. Ezek egyike a konkrét helyismereten és személyesen megélt 
viszonyokon, vagyis a megismerésen nyugvó szülőföldszeretet, a másik pedig a szimbólumok 
ismeretén és interiorizálásán nyugvó, alapvetően emotív elemekre épülő hazaszeretet, vagy a 
nemzeti identitás. 

A területi identitást a társadalmi kötődés részének tekintjük, melynek kialakulásában és 
ápolásában - szocializációs mechanizmusokon keresztül érvényesülő – kognitív és emotív, illetve 
konatív (elégedettségi) elemek bonyolult szövete játszik szerepet. A térséghez kötődésben 
markáns szerep jut a rokonsági, szomszédsági, munkahelyi kapcsolatoknak, a tulajdonlás 
tényének és mértékének, a lakásminőségnek, egyéb egzisztenciális (megélhetési) 
szempontoknak, valamint a természeti és az épített környezet minőségének, karakterességének, 
számontarthatóságának, az adott térkategória politikai-igazgatási stabilitásának, intézményi 
ellátottságának, és általában az időnek, a hagyományok meglétének, és a „gyökerek” 
hosszúságának. Attól függően, hogy ezek tényezők milyen területi metszetben hatnak, kötődik az 
egyén, és a helyi társadalom meghatározó része az őt fizikailag és kulturálisan körülvevő tér 
kisebb-nagyobb szeletéhez. A területi identitás kialakulásában és karbantartásában a 
személyes és közösségi élmények mellett az adott teret szimbolizáló attribútumok 
ismertsége és elfogadottsága is szerepet játszik. A területi identitás térbeliségére a helyi 
társadalom szociológiai minősége is hatással van. Az átlagosnál képzettebb, magasabb 
jövedelmű, rendszeres helyváltoztatásokat feltételező foglalkozású helyi társadalom nagyobb 
léptékű terek befogadására predesztinált, ez által nagyobb terekhez való kötődésének 
kialakulása valószínűsíthető. Az identitáshordozó terek helyi társadalmának térséghez kötődése 
egyfajta társadalmi tőke is egyben. A területi identitás a fenntartható térségfejlesztés egyik 
legfontosabb belső erőforrása. Előjelétől és intenzitásától függően katalizálhat előre mutató 
helyi gazdasági, társadalmi folyamatokat, illetve ilyenek gátjává is válhat.  

A közösségek társadalmi térhez való viszonya, és az intraregionális kohézió minősége ad irányt 
és mértéket a társadalmi aktivitásnak. Erős kötődés esetén nagyobb mértékben, ráadásul jobb 
minőségben számíthatunk az identitással rendelkező közösségek aktivitására. A mesterséges, az 
identitással nem számoló térszervezés olyan szereplőket kényszerít együttműködésre, 
akiknek nem áll érdekükben az adott térben, kijelölt partnerekkel történő 
együttműködés, tehát új konfliktusokat keletkeztet. 

Az alsó középszintű terekhez való társadalmi kötődés alapjai az ott élők helyismeretére 
alapozhatók. Ezek a Szűcs Jenő által is idézett szülőföldszeretet alapjai, vagyis a személyes és a 
generációkról generációkra átörökített tapasztalatokra, élményekre, emlékekre épülő 
identitás. Ez pedig sehogy máshogy nem szerezhető meg, mint a vonatkoztatott tér rendszeres 
és alapos ismerete, elsajátítása, vagyis használata, interiorizálása által.  
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Amennyiben tehát a járások központjainak és területeinek kialakításához ajánlásokat 
megfogalmazó munka során tekintettel akarunk lenni a lakosság tényleges területhasználati 
szokásaira és az erre épülő területi identitás szempontjaira, akkor valószínűleg úgy járunk el 
helyesen, ha inkább a nagyobb számú, kisebb területű alsó középszintű társadalmi terek 
kialakításán gondolkodunk. 

 

Az identitáshordozásra alkalmas társadalmi terek jellemzői a mai 
Magyarországon 

A rendelkezésre álló lakossági térhasználati szokásokkal foglalkozó kutatások eredményei 
szerint ugyanis a népesség térséghez kötődésének mértéke fordítottan arányos a terület 
nagyságával.  

Lakóhelyi identitás 
A lakóhelyi (értve ez alatt a települési) identitás léte és általában vett erőssége nem szorul 
különösebb magyarázatra. A lakóhely (még a főváros is, bár itt e szempontból jelentős szerepet 
játszanak a kerületek) méreténél fogva átlátható, megismerhető, belakható, elsajátítható, és az 
azonosulást megkönnyítő szimbólumokkal (zászló, városháza, polgármesteri hivatal) 
attribútumokkal (településhatár, önkormányzati választások, polgármester, képviselő testület, 
helyi intézmények, hagyományok, ünnepségek, helyi termékek, művészeti csoportok, 
települések közti vetélkedők, versengések stb.) is találkozhatunk.  

A területi identitás viszonya az alsó középszintű társadalmi terekhez 
Az alsó középszintű terekhez való társadalmi kötődés alapjai az ott élők helyismeretére 
alapozhatók. Ezek a Szűcs Jenő által is idézett szülőföldszeretet alapjai, vagyis a személyes és a 
generációkról generációkra átörökített tapasztalatokra, élményekre, emlékekre, a 
megismerésre épülő identitás. Ez pedig sehogy máshogy nem szerezhető meg, mint a 
vonatkoztatott tér elsajátítása, vagyis használata, interiorizálása által. 

Az alsó középszinten (kistérség, járás, városkörnyék) keresett társadalmi terekkel kapcsolatos 
társadalmi identitás eddig kevés vizsgálatnak volt tárgya. A dokumentálatlanság kettős okra 
vezethető vissza. E társadalmi térkategóriának intézményrendszeren és társadalmi 
emlékezeten belüli viszonylagos stabilitást a járásrendszer adott. A járások fennállásának 
időszakából autentikus területi identitás-vizsgálatokról nincs tudomásunk. A járások 1984-es 
megszüntetését felváltó városkörnyéki igazgatási rendszer is felbomlott 1990-ben, az ezt követő 
és máig tartó átmeneti korszak pedig nem kedvezett az alsó középszinten történő stabil, 
kiszámítható feladatellátásnak és intézményesülésnek. A NUTS 4 (LAU 1) szintű, kezdetben 
csupán területfejlesztési-statisztikai terek száma is gyakran változott (138-ról 175-re), és a 
feladat-, illetve hatáskörök vonatkozásában sem számolhatunk be stabilitásról. A szakirodalom 
áttanulmányozása (lásd Oláh Miklós tanulmánya) révén azt is láthattuk, hogy megfelelő elméleti 
és módszertani háttér, illetve ezek rendelkezésre állását siettető politikai, tudományos 
megrendelés sem állt rendelkezésre e térkategória identitás alapú vizsgálatának elősegítéséhez.  

Az alsó középszintű társadalmi tereket megjelenítő szimbólumok és tartós attribútumok híján 
azt kell megvizsgálnunk, hogy a lakóhelyből kiindulva jellemzően milyen területi 
tulajdonságokkal rendelkezik a helyi társadalom életvitele. Melyek azok a terek, 
amelyeket bármely célból (munkába, iskolába járás, rokonlátogatás, térségi közszolgáltatások 
– egészségügy, gyámügy stb. igénybe vétele – nagybevásárlások, színház-, mozilátogatás stb. – 
nagy gyakorisággal, rendszeresen használnak az emberek? 
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[1. táblázat: Az adott időszakban utazást egyáltalán nem vállaló polgárok összehasonlító adatai, %] 

Időszak, az elmúlt… 18-X évesek, 1997.XI. 

Veszprém megye2
 

Időskorúak, 1999. IV. 

Veszprém megye3 

2011-es HÉTFA 
véleményvizsgálat  

(nem nagyvárosi 18-x 
lakosság) 

…5 évben 9,2 25,6 15,2 

…1 évben 10,2 28,3 13,8 

…1 hónapban 21,2 47,9 18,2 

…1 héten 33,9 68,0 38,3 

…1-2 napban 44,2 80,8 53,0 

 

A rendelkezésre álló kutatási eredményeink szerint a magyar polgárok zöme helyben (a 
lakóhelye szerinti településen) él, csupán ritkán utazik, és akkor is csak kisebb távolságokat 
tesz meg. Okkal feltételezhető, hogy az emberek egyharmada csaknem kizárólagosan a 
lakóhelye szerinti településen éli az életét, és ez nem feltétlen jelent komfortos, minden 
korszerű tárgyi és szociális infrastrukturával ellátott lakóhelyeket.  

 [2. táblázat: Különböző hosszúságú utazások előfordulási gyakorisága, % - 2011-es HÉTFA lakossági 
véleményvizsgálat előzetes eredményei] 

„Gondolja végig, milyen 
gyakorisággal tesz meg 
különböző hosszúságú 

utazásokat? Tehát milyen 
gyakran utazik…” 

5 km-nél 
kisebb 
távol-
ságot 

6-15 km 16-35 km 36-50 km 51-100 
km 

101-500 
km 

500 km-
nél 

nagyobb 
távol-
ságot 

Naponta 23,5 12,3 6,3 5,3 2,6 0,1 0,3 

Átlagosan hetente kétszer 13,2 10,9 6,9 3,7 1,0 0,5 0,0 

Átlagosan hetente 17,6 23,7 20,6 12,4 4,3 1,8 0,9 

Átlagosan havonta 8,6 13,3 21,2 28,5 24,8 10,4 1,5 

Átlagosan félévente 1,2 2,5 4,8 7,9 15,5 14,4 3,4 

Átlagosan évente 0,8 0,9 1,6 4,9 14,8 22,0 14,7 

Átlagosan 5 évente 0,0 0,3 0,4 0,6 4,2 11,3 13,4 

Átlagosan 10 évente 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 4,8 12,8 

Eddig soha nem tette meg 1,2 1,2 1,5 1,7 1,8 4,7 12,0 

Nem tudja 28,4 28,9 30,5 29,5 23,8 24,5 36,1 

Nem válaszol 5,4 5,9 6,0 5,3 6,5 5,5 4,9 

 

Az emberek többségének meglehetősen statikus életvitelére jellemző, hogy jelenlegi és 
belátható jövőbeli elfoglaltságai, feladatai az adatközlők közel kétharmadát csupán egyetlen 
településhez kötik. Az eredmények szerint a helyhez kötöttség a leginkább az alacsony 
képzettségű, időskorú lakosokat jellemzi leginkább. A vállalkozók, a tanulók és az értelmiségiek, 
diplomások csupán egyharmada korlátozza életét egyetlen településre. Megállapítható 
ugyanakkor, hogy a lakosság egyre több települést és nagyobb távolságokat illető térhasználata 
részben kényszer jellegű. Amennyiben a járások központjainak és területeinek kialakításához 
ajánlásokat megfogalmazó munka során tekintettel akarunk lenni a lakosság tényleges 
területhasználati szokásaira és az erre épülő, a „szülőföldhöz” kapcsolódó területi identitás 
szempontjaira, akkor valószínűleg úgy járunk el helyesen, ha inkább a nagyobb számú, kisebb 
területű alsó középszintű társadalmi terek kialakításán gondolkodunk. Úgy gondoljuk, hogy e 
társadalmi terek központtól mért legnagyobb távolsága optimális esetben nem lehet 
nagyobb 10-15, de legfeljebb 20 km-nél. 

                                                           
2 Forrás: OLÁH MIKLÓS [1999]: Az időskorúak helyzete Veszprém megyében, Comitatus 1999. 9–10. 
3 Forrás: lásd előző lábjegyzet 
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Megyei identitás 
A megye, polgárainak többsége esetében méreténél fogva már-már konkrétan, közvetlenül 
érzékelhetően is megismerhető társadalmi tér, s a hozzá való kötődést megkönnyíti a nemzeti 
identitás hatásmechanizmusánál megismert elemek közül jó néhány, például az egyértelműen 
fixált, ma már útszéli táblákkal tudatosított terület, a megyecímer, zászló, a megyeháza léte, a 
megyei intézmények, vetélkedők, bajnokságok rendszere, a máig meglévő megyei léptékű 
médiajelenlét, a megyei önkormányzati választások, a megyei pártlisták stb. Érdekes, hogy a 
lakosság megyei identitásában nem játszik különös szerepet a megyék kompaktsága. A 
hagyományos területű, történelmileg stabil határokkal rendelkező megyék lakói erősen 
kötődnek saját megyéjükhöz, de ellenpélda is akad. Például Somogy és Vas mellett erős megye 
iránti lakossági kötődést mértek Szabolcs-Szatmár-Beregben is.  

Regionális identitás  
Ha elfogadjuk Szűcs Jenő történelmi alapú állítását és a belőlük levonható következtetéseket, 
könnyen megértjük, hogy miért nem talál az empirikus kutató társadalmi identitást 
Magyarországon a NUTS 2 régiók szintjén. Erről a szintről (a nem túl nagy hagyománnyal 
rendelkező területfejlesztés kivételével) hiányoznak az intézmények, a hagyományok, a valós 
gazdasági-társadalmi térkapcsolatok, a szimbólumok. Bár az elmúl másfél évtizedben sok 
próbálkozás történt a fejlesztési statisztikai régiók javára szolgáló identitás-teremtésére (a 
regionális fejlesztési koncepciók készítésének időszakában csaknem minden regionális 
fejlesztési tanács áldozott erre a célra jelentős összegeket), kiadványok, esetenként könyvek 
készültek régió-marketing céllal, megfelelő társadalmi fogadtatás híján ezek az erőfeszítések úgy 
a lakosság, mint a regionalizációban akár egzisztenciálisan is érdekelt elit csoportok attitűdjének 
tanulmányozása kapcsán elmondhatóan feleslegesnek minősültek. A gazdasági, társadalmiés 
kulturális hálózatok nem ebben a térben feszülnek ki. A regionális identitás kialakulásának 
alapja lehetne még a benne élő népesség intenzív, e területi léptéket kitöltő gyakori 
helyhasználata, ez azonban még a viszonylagosan nagy mértékű területi mobilitással rendelkező 
elit csoportok esetében sem mondható el. 

Valódi regionális feladatok híján a korai kísérletek (köztársasági megbízotti régiók), vagy éppen 
a 2003-tól számítható ún. „lopakodó regionalizáció” eredményeképpen területfejlesztési-
statisztikai régiók területére méretezett intézményesítettségek (közigazgatási hivatalok, KSH 
stb.) is valójában megyei keretek között működtek. Kulturális téren is történtek regionalizációs 
törekvések, ezek viszont rendre kudarcot vallottak. 

Nemzeti identitás 
A magyar társadalom nemzethez, mint olyanhoz kötődését sem a szocializmus évtizedei sem a 
globalizáció nem volt képes gyengíteni, éppen ellenkezőleg. Ahogy arra Szűcs Jenő felhívja a 
figyelmet, a nemzethez kötődés mechanizmusai a szülőföld szeretetétől eltérő módon, 
szimbólumokon keresztül (nemzeti zászló, címer, Alkotmány, Himnusz, Szózat, Szent Korona, 
állampolgárság, nemzeti és nemzetközi sport bajnokságok, vetélkedők, nemzeti intézmények, 
Parlament, választások, népszavazás stb.) alakul ki, és a családi szocializáció mellett az oktatás 
és a média tevékenységének eredményeképpen „tartja karban” a nemzeti identitást.   

 

A meglévő társadalmi terek alkalmasságának áttekintése4 

A fentiekben – és a jelen dokumentum tanulmányaiban – azt vizsgáltuk, hogy mekkorák azok az 
alsó középszintű terek, melyekben az ott élők mindennapi térhasználati gyakorlatai 

                                                           
4 A fejezetben közreadottak Dombi Gábor, Oláh Miklós, Retz Tamás és Szalkai Gábor elemzési eredményein 
alapulnak. 
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megvalósulnak. A következőkben a meglévő, igazgatási kultúrával és infrastruktúrával 
rendelkező statisztikai és igazgatási terek lakossági térhasználati szokások szempontjából 
történő alkalmasságát vesszük szemügyre. Ehhez segítségül az alábbi két táblázatot hívjuk. 

[3. táblázat: Igazgatási terek népességének száma a székhelytől, központtól mért távolság szerint] 

  

teljes 
népesség 

(fő) 

központ 
népessége 

(fő) 

központ 
népesség-
aránya, % 

népesség    
0-10 km 

népesség   
10-15 km 

népesség    
15-20 km 

népesség    
20-25 km 

népesség    
25-30 km 

népesség        
30 km 
felett 

KSH175 
kistérség 

10054134 5830118 57,99 7068745 1194266 893220 480266 290077 127560 

Okmány-
iroda 

10054134 6580194 65,45 8101669 1119753 532892 215457 58881 25482 

Munkaügyi 
központ 

10054134 5745002 57,14 6919970 1203177 1135588 511094 191686 92619 

Földhivatal 10054134 5394097 53,65 6313058 1126370 1084957 674562 513418 341769 

Bíróság 10054134 5250435 52,22 6086325 1099229 1118980 675081 578895 495624 

Körjegyző-
ség 

3604244 3099761 86,00 3506240 62752 19375 7772 2798 5307 

1983-as 
járásközpont 

10054134 5475711 54,46 6284138 1048740 974784 692489 582255 471728 

Készítette: Szalkai Gábor 

[4. táblázat: Igazgatási terek népességének aránya a székhelytől, központtól mért távolság szerint, %] 

  

Népesség    
0-10 km 

% 

népesség   
10-15 km 

% 

népesség    
15-20 km 

% 

népesség    
20-25 km 

% 

népesség    
25-30 km 

% 

népesség        
30 km 
felett 

% 

KSH175 kistérség 70,31 11,88 8,88 4,78 2,89 1,27 

Okmányiroda 80,58 11,14 5,30 2,14 0,59 0,25 

Munkaügyi központ 68,83 11,97 11,29 5,08 1,91 0,92 

Földhivatal 62,79 11,20 10,79 6,71 5,11 3,40 

Bíróság 60,54 10,93 11,13 6,71 5,76 4,93 

Körjegyzőség 97,28 1,74 0,54 0,22 0,08 0,15 

1983-as járásközpont 62,50 10,43 9,70 6,89 5,79 4,69 

Készítette: Szalkai Gábor 

Kistérségek 
Az eredeti kistérséglehatárolási, területbeosztási rendszer alapos szakmai elemzések 
eredményeként jött létre, és a települések közötti valós munka- és lakóhelyi, közlekedési, 
középfokú ellátási (oktatás, egészségügy, kereskedelem stb.) kapcsolatokon alapult. A jelenlegi 
kistérségi lehatárolási rendszer logikája eltér a járási hivatali rendszer kialakításának 
logikájától, mert elsősorban területfejlesztési céllal jött létre és alkalmazható, illetve az 
önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok esetében a kötelező közszolgáltatási társulások 
terepeként szolgálhat. A 2002-es kormányprogramban említésre került, hogy a kistérség 
központja város vagy nagyközség (egész kivételes esetben község) legyen, és a kistérség 
központjától egyetlen település se essen 15-20 km-nél távolabbra. Ez a kritérium a kistérségek 
esetében nyilván nem teljesülhetett, és az annak végrehajtását megalapozó, a NUTS 2 régiókat és 
a meglévő statisztikai kistérségek területiségét elfogadó IDEA program sem tett erre kísérletet.  

E program keretében Szigeti Ernő a közigazgatás oldaláról tekintve olyan általános közigazgatási 
kistérségek rendszeresítését javasolta,  

„…amelyek egészükben, vagy felosztva (de az adott kistérség határait át nem lépő 
alegységekre is tagolhatóan), vagy összevontan (de az adott megye, régió határait át nem 
lépve) térbeli keretül, illetékességi területül szolgálhatnak egyrészt különböző elsőfokú 
államigazgatási, hatósági tevékenységek dekoncentrált területi szerv lokális egysége, 
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vagy körzetközpont település önkormányzat jegyzője által körzeti szinten történő 
ellátására, másrészt az önkormányzati együttműködések esetleg kistérségi 
önkormányzatok számára.”5  

A definíció szerint a kistérségek adott tereit Szigeti Ernő sem tartja egy az egyben alkalmasnak e 
feladatellátásra. E koncepciótól a jelen projekt koncepciója abban tér el, hogy nem adott, 
eredetileg nem erre a célra létesített társadalmi tereket vesz alapul, hanem valós társadalmi 
térhasználaton alapuló identitástereket, melyeket bizonyos feladatok ellátása céljából 
természetesen össze lehet vonni.  

Ha az akkori 168 kistérségnél ma már nagyobb számú (175) kistérségek esetén vizsgáljuk meg a 
fenti, megítélésünk szerint támogatható célkitűzések teljesülését, a következő eredményeket 
kapjuk. 

[5. táblázat: Távolság szerinti optimalizálás esetén a kistérség központhoz vezető legrövidebb út 
kilométerben] 

Kistérség központtól való távolság: 
legrövidebb idő alatt megtehető út 
km-ben 

Települések száma A településeken lakó állandó 
népesség száma 

Kistérség központ 174 5 821 474 

0-9 km 725 1 180 609 

10 km-19 km 1645 2 348 727 

20 km-29 km 486 661 287 

30 km-39 km 100 116 023 

40 km-49 km 21 16 869 

50 km-59 km 1 1 793 

Összesen 3152 10 146 782 

Forrás: a GeoX KFT TeIR–en keresztül 2011. május 13-án elérhető adatai alapján (készítette Dombi Gábor és Retz 
Tamás) 

[6. táblázat: Idő szerinti optimalizálás esetén a kistérség központhoz vezető legrövidebb út percben] 

A kistérség központtól való távolság: 
a legrövidebb ú percben 

Települések száma A településeken lakó állandó 
népesség száma 

Kistérség központ 174 5821474 

0-9 perc 754 1182280 

10 perc-19 perc 1493 2132626 

20 perc-29 perc 576 810712 

30 perc-39 perc 118 159215 

40 perc-49 perc 27 24436 

50 prec-59 perc 5 4996 

60 perc-69 perc 4 9156 

Forrás: a GeoX KFT TeIR–en keresztül 2011. május 13-án elérhető adatai alapján (készítette Dombi Gábor és Retz 
Tamás)  

2010-es állapot szerint, vagyis 174 kistérséggel számolva a települések közül 608 esik távolabb 
a kistérség központjánál, mint 20 km, ami csaknem nyolcszáz ezer állandó lakost jelent. Ezekbe a 
központokba elérhetőségi idő vonatkozásában több mint egymillió polgárnak kell többet utaznia 
csak az odavezető úton, mint 20 perc. 15 km-nél távolabbi településen a magyarországi 
állampolgárok 18 %-a, csaknem 1,8 millió fő él. 

5 olyan település van, amelyekből az adott kistérség központ eléréséhez 1 óránál több utazás 
szükséges. Ezek a települések a következők: Rakamaz, Szabolcs, Szigetmonostor, Tímár, 
Pócsmegyer. E települések közül kettő a Szentendrei-szigeten található (Pócsmegyer, 
Szigetmonostor), a kistérség központ Szentendre pedig a Duna másik partján, a szigeten kívül. 

                                                           
5 SZIGETI ERNŐ [2004]:A területi államigazgatás szervezetrendszere. In: Szigeti Ernő szerk.: Az önkormányzati 
közigazgatás az EU – csatlakozás tükrében. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest. 396. oldal 
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Rakamaz, Szabolcs és Tímár egymás szomszédságában fekvő települések, és a Tiszavasvári 
kistérségben találhatóak, a Tisza jobb partján fekvő Tokajtól alig 5 km-re. Ugyanakkor e 
településekről a 30-35 km-re található Tiszavasvári csak alsóbbrendű úton közelíthető meg.  

A fenti példán okulva a területi identitáson alapuló koncepciónk lényege szerint úgy gondoljuk, 
hogy a kistérségek mai területbeosztás szerinti hálózata az esetek jelentős részében alkalmatlan 
az alsó középszintű államigazgatási feladatok ellátására. Véleményünket alátámasztja a MÁST 
2006-os közvélemény-kutatásának eredményei6 is, mely szerint a megkérdezettek mindössze 
11,6%-a tudta megmondani, hogy települése melyik kistérséghez tartozik, a kistérségi 
központont pedig 23,4%-uk „találta el”. 

A szakigazgatási szervek kirendeltségei és a városi bíróságok  
A mai államigazgatási gyakorlatban a dekoncentrált szervek, illetve a kormánymegbízotti 
hivatalok szakigazgatási szervei közül többen megyén belüli feladat ellátási körzetekben, 
kerületekben látja el feladatát. Ezen körzetek, kerületek központjai és határai egymástól 
többnyire eltérőek. Az alsó középszintű feladatellátás ezen sajátosságaira a 
közigazgatástudományi szakirodalomban már többen felhívták a figyelmet. A közigazgatási 
határok és az egyes ügykörök (körorvos, állatorvos, csendőrség, tanfelügyelő stb.) egybe nem 
eséséről panaszkodott már Magyary is a tatai járás tanulmányozásakor.  

„Nem szorul magyarázatra, hogy ezeknek a komplikált viszonyoknak ismerete a 
közönség számára nem elérhető és ez állapot a járási szolgabíró, valamint a közigazgatás 
különböző közegei számára mennyi súrlódásnak, időveszteségnek vagy az 
együttműködés hiányának a forrása.”7  

Az államigazgatás dekoncentrált vagy dekoncentrált jellegű szerveinek megyén belüli 
jellemzőiről hasonló véleménnyel van Szigeti Ernő is idézett művében.  

A megyén belül elkülönülő területeken feladatot ellátó szervezetek közül alkalmasság 
szempontjából a munkaügyi központokat, a földhivatalokat és a bíróságok alkalmasságát 
vizsgáljuk a lakosság hivatalos ügyintézés céljából mért átlagos utazási hajlandóságához 
viszonyítva. Számításaink során ebből a célból azt a távolságot számoljuk, amelyet a projekt 
keretében 1000 fős reprezentatív mintán lefolytatott vizsgálat8 eredményeképpen kaptunk 
(átlag: 14 km). 

A 159 munkaügyi központi területi kirendeltségen él a magyar népesség 57 %-a, 15 km-ről 
messzebbről 19 %-nyian érnek a központba, ha arra van dolguk. A felmérésünk átlagából 
számolt 14 km sugarú körökből 615 négyzetkilométeres tereket kapunk. Ha ezt elosztjuk az 
ország területének egészével, 151 darab 14 km sugarú körből álló tér fedi azt le. A munkaügyi 
központok száma Magyarországon 159, vagyis az átlagok szintjén csaknem megfelelő területi 
sűrűségűek ezek a feladat ellátási körzetek. Mivel koncepciónk lényege szerint a modern kori 
járások területének lehatárolásakor lehetőség szerint nem az átlagos lakossági 
területhasználatból kell kiindulni, hanem a területileg legkevésbé mobil státuszcsoportok 
szükségletei szerint kell képezni az alsó középszint államigazgatási tereit, a munkaügyi 

                                                           
6 MÁST [2006]: A magyar lakosság közigazgatási ügyintézéssel kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata. Az 
Államreform Bizottság honlapján:  
http://www.allamreform.hu/letoltheto/kozigazgatas/hazai/A_magyar_lakossag_kozigazgatasi_ugyintezessel_ka
pcsolatos.pdf 
7 MAGYARY ZOLTÁN – KISS ISTVÁN [1939]: A közigazgatás és az emberek. Ténymegállapító tanulmány a tatai járás 
közigazgatásáról. Magyar Közigazgatástudományi Intézet, Budapest. Ebben: Magyary Zoltán: A közigazgatás és 
az emberek. Eredmények és tanulságok, 356. oldal 
8 83 településen lefolytatott 1000 fős, a nem nagyvárosi felnőtt népességet reprezentátó telefonos 
véleményvizsgálat a lakosság térhasználati szokásairól, különös tekintettel a hivatali ügyek intézésére. HÉTFA 
Elemző Központ 2011. május. Előzetes eredmények, a részletes eredményeket a 3. modul zárásaként 
benyújtandó tanulmányban közöljük. 
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központok hálózata csupán a megyei kormányhivatalba integrált szakigazgatási szervek 
kirendeltségi munkáját (a jegyzői államigazgatási hatásköröket pedig nem) integráló 
járások esetében elfogadható megoldás9.  

Az imént említett okokból a körzeti földhivatalok (117 ilyen működik ma) igazgatási 
infrastruktúrájára tervezett járások sem jelenthetik a koncepciónk lényege szerinti 
helyes térlehatárolást, és ugyanez mondható el a bíróságokkal rendelkező 
körzetközpontok (104 ilyen található) hálózatáról, illetve a köréjük szerveződő terekről. 

Körjegyzőségek 
A kisközséges településszerkezetből és a történelmi múltból adódóan a gazdasági és szakmai 
indokok nem teszik lehetővé minden község számára polgármesteri hivatal fenntartását, a 
feladatok ellátására ezért 1991-ben 1526 település 529 körjegyzőséget hozott létre. A többi 
település jegyzője – a kapacitásbeli különbségek ellenére – minden jegyzői államigazgatási 
feladatot és hatáskört megkapott10. A körjegyzőségek száma 1998-tól a kiegészítő támogatások 
hatására növekedni kezdett, 2008-ban elérte a 762-t11. A körjegyzőségeknek elvileg összefüggő 
területtel kell rendelkezniük, azonban történeti okok esetén a szabályozás egyes esetekben 
megengedte az ettől eltérő megoldást. A legtöbb körjegyzőséget 2 önkormányzat működteti, de 
legfeljebb 6-7.  

A körjegyzőségek székhelyén él a magyar népesség 86%-a, és ezektől a központoktól mindössze 
36 ezren élnek távolabb 15 km-nél. Ennek ellenére mélyebb elemzés nélkül is látható, hogy a 
körjegyzőségek sem az általunk keresett alsó középszintű igazgatás összefüggő, az országot 
ismétlésmentesen lefedő társadalmi terei. 

Az okmányirodai körzetek 
Az utóbbi évek igazgatási infrastrukturális fejlesztéseinek köszönhetően ma már 268 vidéki, és 
24 fővárosi okmányiroda áll az ügyfelek rendelkezésére. Az okmányirodáknak helyet adó 
településeken a lakosság csaknem 65 %-a él. Telepítésük úgy alakult, hogy tőlük 15 km-nél 
távolabbról a népesség csupán mintegy 8 %-a kell, hogy utazzon.  

Számuk, területi sűrűségük, viszonylag arányos térbeli és lakosságarányos elhelyezkedésük 
komoly érvekkel szolgál amellett, hogy a modern kori járások – a szükséges korrekciókkal 
– alapvetően erre a hálózatra épüljenek, de az egyéb közszolgáltatás-szervezési feladatokkal 
kapcsolatban eltérő terület-lehatárolás figyelembe vétele indokolt.   

A teljes városhálózat  
A jelenlegi városhálózati rendszerben a városi címmel rendelkező önkormányzatok közel 
egyharmada nem képes térségi, városkörnyéki feladatokat ellátni. Ebből adódóan legfeljebb az 
államigazgatási hatósági jogkörök gyakorlása szempontjából vehetők figyelembe, mint a járási 
hivatalok kirendeltségei (ügyfélszolgálati egységei), de a közszolgáltatási feladatok ellátása 
szempontjából feltétlenül differenciálásra szorul a szerepük a tényleges funkciójukhoz 
kötődően.  

A városi címmel rendelkező települések közül ma tényleges térségi központi szerepet mintegy 
200 tölt be. Ezen a szinten lehetséges ellátni mindazokat a feladatokat, melyeket nem célszerű 
területi (megyei vagy megyei jogú városi, nagyvárosi) szinten, de felesleges településenként 

                                                           
9 Viszont adataink szerint az egyik legkevésbé mobil státuszcsoport – munkanélküliek – ügyeinek gyakori 
személyes megjelenésén alapuló intézésére nem alkalmas. 
10 FRÜCHT PÁL [1999]: A feladat- és hatáskörök felülvizsgálatáról – Ne az állampolgár utazzon…! Ön-Kor-Kép 
kilencedik évfolyam, 5. szám, 1999. május http://www.onkorkep.hu/9_05/ne-a-p.html 
11 SZIGETI ERNŐ [2009]: A körjegyzőségi rendszer térszerkezeti jellemzői, Ecostat: 
http://www.kozigkut.hu/doc/szigeti_09okt.pdf  
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elvégezni. Ezek lényegében körzetközponti kisvárosok, melyeknél javasolható, hogy egyben a 
járási kormányhivatalok székhelyei is legyenek.  

A közigazgatás átalakítása során célszerűnek mutatkozik ezeknek a városoknak járási 
központként történő kialakítása számukat tekintve összhangban a járások számának 
tervezetével. (Ebben a körben mindenképp működhetne legalább egy, a járáshoz tartozó 
önkormányzatok egyesített hivatala is.) Ezeken a településeken működhetnének a 
„körzetközponti” oktatási, egészségügyi ellátó intézmények, valamint az önkormányzatokhoz 
kapcsolódó közfeladatokat ellátó szervek. Ezeknek a közfeladatokat ellátó szerveknek az 
illetékességi területe célszerű, ha egybeesik a járási hivatalok illetékességi területével (lásd 
Szegvári Péter jelen dokumentumban közölt tanulmánya). 

Abban az esetben, ha az alsó középszintű igazgatás rehabilitációját szintén a közjó 
irányába mutató településhálózat fejlesztési célokkal is kiegészítjük, akkor indokolt a 
magyar városhálózat csaknem egészének figyelembe vételével kialakítani a járások központjait 
és a hozzá tartozó tereket. Ezt a ma 328 városból álló hálózat az egyszerre városhiányos és 
depressziós térségekben akár újabbakkal is kiegészülhetne, és így egy mintegy 400 
téregységből álló („kisjárási”) rendszert alkothatna (lásd Nemes Nagy József jelen 
dokumentumban közölt tanulmánya), amely – a fővárost nem számitva – átlagosan (persze a 
valóságos települési viszonyokhoz igazodva szóródó) 20 ezres lélekszámmal bíró egységekbe 
rendezetten racionalizálja a területileg decentralizáltan intézendő államigazgatási ügyeket. Ez a 
nagyságrend (mivel a nagyobb vidéki városok természetesen az átlagnál jóval nagyobb 
népességűek), biztosíthat egy olyan térfelosztási rendszert, ahol a szórt, apró egységekből álló 
perifériák települései sem kényszerülnek távoli, „előkelő” központok alárendeltségébe, az 
igazgatási funkciókkal bővülő központi település a megnövelt potenciál révén pedig alkalmassá 
tehető valódi gazdasági és társadalmi térszervező funkciók betöltésére.  

Társadalmi identitásra épülő koncepciónk értelmében erősen preferált megoldásról van 
szó, melynek megvalósításához alapos településhálózat-fejlesztési koncepció szerint 
mintegy 60-70 község alkalmassá tétele, vagyis az alsó középszintű államigazgatási 
feladatellátás mellett a szocális és helyi gazdaságfejlesztési szempontokra is tekintettel 
levő infrastruktúrafejlesztés szükséges. E fejlesztések nyilvánvalóan költségesek, viszont 
szakmai meggyőződésünk szerint a társadalmi költségek alapos tanulmányozása révén 
beláthatóan már középtávon megtérülhetnek. 

Méretgazdaságossági elemzések eredményei12 
Amennyiben az új járások az alapfokú közszolgáltatások szervezésének területi kereteivé válnak, 
a járások minimális és átlagos lakosságszámának meghatározásakor szempontként figyelembe 
kell venni az ellátás méretgazdaságos biztosítását is. A kérdéssel kapcsolatban települési szintű 
vizsgálatok állnak rendelkezésre. Alapvető nehézséget jelent, hogy több alapellátás 
hatékonyságával kapcsolatban egyáltalán nem születtek még tanulmányok Magyarországon. 
Ezek közül kiemelendő például a rendőrség vagy a különféle szociális ellátások területi 
hatékonyságának kérdése. 

A vonatkozó hazai és külföldi kutatások eredményei szerint az egyes közszolgáltatások fajlagos 
költsége a szolgáltató önkormányzat mérete és a szolgáltatás teljesítője szerint változik. A 
vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy számos közszolgáltatás esetében egy bizonyos 
minimális méret elérését követően a fajlagos költségek állandósulnak (jellemzően a tőkeigényes 
szolgáltatások esetében), vagy éppen egy U alakú görbét írnak le (munkaigényes szolgáltatások 

                                                           
12 Az alfejezetet Csite András és Pogonyi Csaba készítette. 
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esetében). Ez utóbbi azt jelenti, hogy a közszolgáltatás fajlagos költsége a legnagyobb és 
legkisebb méretű önkormányzatok esetében a legmagasabb.13 

Koós Bálint és Lados Mihály kutatási eredményei14 szerint, hogy az óvodai ellátás esetében az 
5001–10000 fős települések kategoriájában a legalacsonyabbak a fajlagos költségek, míg az 
általános iskolák esetében az 5000–20000 fős települések kategóriájában. Noha a bölcsödei 
ellátás az egyik legdrágább ellátási forma és előfordulása a nagyobb városokra jellemző, a 
településmérettel megegyezően növekednek a bölcsödei ellátás fajlagos költségei is. A bölcsődei 
ellátás esetében is az 5001–10 000 fő közötti települések esetében a legkisebb az egy gyermekre 
vetített folyó kiadás. Az általános iskolákat érintő hatékony településméret 3500 fő felett 
helyezkedik el. 15  

Koós és Lados tanulmányukban16 azt is megállapítják, hogy az egy főre jutó önkormányzati 
igazgatási kiadások tekintetében inkább csak tendenciákról, mint törvényszerűségről 
beszélhetünk, ám az 5000 fő alatti települések esetében jelentős számban találtak magas fajlagos 
költséggel jellemezhető településeket, körjegyzőségeket. Ezzel részben egyezik Fürcht Pál 
véleménye17 is, akinek elemzései szerint a megfelelően hatékony helyi közigazgatás 
megszervezéséhez legalább 5000 lakossal kell rendelkeznie a közigazgatási egységnek.  

 [1. ábra: Önkormányzati alapellátások hatékonysági értékei18] 

 

Az elemzési eredmények tehát arra utalnak, hogy az első fokú hatósági igazgatásra alkalmas alsó 
középszintű területi egységek minimális méretét célszerű 5 és 20 ezer lakos között 

                                                           
13 HERMANN ZOLTÁN et al. szerk. [1998]: Önkormányzati feladattelepítés szempontjai és feltételei: Elemzés és 
javaslatok. Budapest: FDI-CEE. 
14 KOÓS BÁLINT – LADOS MIHÁLY [2008]: Az önkormányzati méretnagyság és a közszolgáltatások 
méretgazdaságossági kérdései: európai modellek és hazai tapasztalatok. In: Kovács Katalin – Somlyódiné Pfeil 
Edit [2008]: Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. KSZK ROP 3.1.1. 
Programigazgatóság, Budapest. 45-95 
15 HERMANN ZOLTÁN [2005]: Tanulási környezet és eredményesség a faluse kisiskolákban, a kistelepülési 
kisiskolák fajlagos kiadásai. Leíró elemzés. Kézirat. OPEK, Budapest. In: Hermann Zoltán – Horn Dániel – Imre 
Anna – Juhász Zsolt – Kasza Georgina – Kovács Katalin – Palotás Zoltán – Radó Péter – Setényi János [2006]: 
Kistelepülések kisiskolái: Az Oktatáspolitikai Elemzések Központja nyilvános közpolitikai elemzése. suliNova 
Kht, Budapest 
16 KOÓS BÁLINT – LADOS MIHÁLY [2008]: Az önkormányzati méretnagyság és a közszolgáltatások 
méretgazdaságossági kérdései: európai modellek és hazai tapasztalatok. In: Kovács Katalin – Somlyódiné Pfeil 
Edit [2008]: Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. KSZK ROP 3.1.1. 
Programigazgatóság, Budapest. 45-95 
17 FÜRCHT PÁL [1997]: A polgármesteri hivatali modell. Magyar Közigazgatás 2. sz. 107-113 
18 Az adatok forrása: Koós és Lados i.m. 
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meghatározni. A kutatási eredmények szerint a legalább ekkora lakosságnagyságú járások az 
alapfokú közszolgáltatások (önkormányzati társulások révén történő) szervezésének megfelelő 
méretgazdaságosságú keretét is jelenthetik. 

 

A járások lehetséges funkciói – járásmodellek19 

A járások területlehatárolási munkáját a kialakítandó társadalmi terek feladat-, és hatásköreinek 
ismeretében szükséges elvégezni. A kormány szándéka, hogy az alsó középszintű – és lehetőség 
szerint a települési (helyi) szintű – államigazgatásban is a jelen kor követelményeinek megfelelő 
átalakítást hajt végre. Hangsúlyozni kell, hogy a jelen projekt az államigazgatási feladatok- és 
hatáskörök újratelepítésének területi kereteire vonatkozik, az alap- és középfokú 
közszolgáltatásokra (közoktatás, egészségügy stb.) nem. A jelen projektnek nem képezi ugyan 
részét a járások lehetséges feladataira vonatkozó részletes javaslatok kidolgozása, ám a területi 
lehatárolás nem készíthető el, ha nem tudjuk, milyen feladatok kerülnek át a megyei, ill. a 
települési szintről a járáshoz. Mivel a kormányzati előkészítő munka még nem tart ott, hogy 
rendelkezésünkre állna a járások funkcióira vonatkozó részletes koncepció, ezért a projekt 
keretében – a területi elemzés elvégzéséhez szükséges mértékben – foglalkoztunk a járások 
lehetséges funkcióival. Az alábbiakban a járási feladatellátás két lehetséges modelljét annak 
érdekében vázoljuk, hogy azokból elképzelhető és alkalmazható területképzési 
következtetéseket vonjunk le.  

Tekintettel arra, hogy az új alaptörvény nem nevesíti közigazgatási területi egységnek a járást, 
funkcióinak kialakításánál elméletileg kétféle megközelítés alkalmazható: a decentralizáció és a 
dekoncentráció.  

A decentralizált járás 
A decentralizált modellben a járások önkormányzati feladatokat és átruházott hatáskörben 
államigazgatási hatósági ügyek intézését látnák el, amelyhez – az új alaptörvény alapján – 
kötelező önkormányzati társulások létesítését írná elő a törvény a járások területére kiterjedően 
az egyes térségi, városkörnyéki igazgatási feladatok tekintetében (a továbbiakban 1. 
járásmodell).   

A decentralizált önkormányzati típusú járási közigazgatási rendszer logikájához igazodva a 
feladatátrendezés során szükséges az államigazgatási hatósági ügyek döntő többségének az 
egyesített polgármesteri hivatalokhoz és az ezeket vezető jegyzőkhöz telepítése, s ezekre a 
feladatokra a kötelező társulás előírása, mert a klasszikusan állami feladatoknak a jó része 
jelentős technikai hátteret, szakmai felkészültséget igényel. (Ebben az esetben célszerű a járási 
jegyző munkáltatói jogkörénél a kormányhivatal vezetőjének a jelenleginél erőteljesebb 
jogköröket biztosítani.)  

Figyelemmel az államrendszer reformjára és az önkormányzati kötelező feladatok 
meghatározására indokolt az alábbi feladatok járási önkormányzati hivatalokban történő 
megszervezése:  

� oktatással kapcsolatos feladatok, 

� egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok, 

� szociális ellátással kapcsolatos feladatok, 

� tűzoltóságokkal kapcsolatos feladatok, 

                                                           
19 A fejezetben közreadottak Szegvári Péter e dokumentumban közölt tanulmányán alapulnak, továbbá Csite 
András és Oláh Miklós meglátásait tartalmazzák. 
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� közfoglalkoztatási feladatok. 

Amennyiben a fentiekben felsorolt feladatok a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok 
körébe kerülnek, akkor ezeket önkormányzati típusú járási közigazgatási rendszerbe kell 
illeszteni. Ebben az esetben ezekre a feladatokra – figyelemmel a feladat és hatáskör-telepítés 
szempontjaira – indokolt az új alaptörvény alapján kötelező önkormányzati társulások alakítását 
előírni a járásokat lefedő területi egységekre.  

Az előbbiekben említett feladatok mellett az önkormányzati típusú járási közigazgatási rendszer 
bevezetése (akár önkéntes önkormányzati társulási jelleggel) indokolt lehet még azoknál a helyi 
közügyeknél, melyek kizárólag helyben oldhatóak meg, de térségi szintű megvalósítással 
gazdaságosabban és eredményesebben lehet biztosítani. Ide sorolhatóak például: 

� településüzemeltetés (közvilágítás, köztemető, közutak, parkolás, közparkok fenntartása 
stb.),  

� településrendezés (közterek-, parkok-, utak elnevezése - kialakítása, övezeti besorolások 
meghatározása stb.),  

� településfejlesztés, 

� helyi adó ügyek – helyi gazdaságszervezés, 

� helyi szociális ügyek – közfoglalkoztatás, 

� helyi sport és kulturális ügyek. 

[7. táblázat: Az önkormányzati járások feladat- és hatáskörei – 1. járásmodell] 

  Államigazgatási feladat és hatósági 

hatáskör 

Alap- és középfokú 

közszolgáltatások biztosítása 

Államigazgatási 

(dekoncentrált) szerv 

A megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveinek járási szinten integrált 

hivatala, ill. ügyfélszolgálati pontja (járási kormányablak) 

A
ls

ó
 

kö
zé

p
sz

in
t 

Önkormányzati 

(decentralizált) szerv 

JÁRÁS 1. 

Kötelező önkormányzati társulás keretében működtetett 

egyesített járási önkormányzati hivatal (vagy járási körjegyzőség)  

 

Települési szint 

 

Járási önkormányzati hivatal települési kirendeltsége (ügyindítási pont) 

 

A dekoncentrált járás 
A dekoncentráció jegyében a járási hivatalok az államigazgatás szervezetrendszerében, a 
kormányhivatalok közigazgatási egységeiként (kirendeltségeiként) működhetnének, alapvetően 
az államigazgatási hatósági ügyek, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete és az 
állami feladatok térségi ellátására szerveződnének. A több mint 4000, jegyzők által gyakorolt 
államigazgatási hatáskör előfordulása, az intézéséhez szükséges szakmai, személyi és 
infrastrukturális feltételek egymástól igen eltérőek. Az összes ügy kétharmada helyi adó, 
szociális és gyám, építéshatósági és okmányirodai ügy. A magyarországi kistelepüléses 
szerkezetben nyilvánvaló, hogy a kevesebb lakosságú és teljesítő képességű települési 
önkormányzatok igazgatási kapacitása szerény. E problémát a hivatali kapacitás koncentrációját 
célzó igazgatástechnikai megoldásokkal, így a körjegyzőségekkel, egyes jegyzői államigazgatási 
feladatok körzeti illetékességgel történő ellátásával stb. próbálta kezelni hatályos rendszerünk, 
alacsony hatékonysággal.  

A dekoncentrált járási hivatali rendszer logikájához igazodva a feladat-átrendezés során 
szükséges az államigazgatási hatósági ügyek döntő többségének állami szervekhez (megyei 
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kormányhivatalok, járási hivatalok) történő telepítése. A klasszikusan állami feladatoknak a jó 
része jelentős technikai hátteret, szakmai felkészültséget igényel, melyet minden településen 
nem lehet biztosítani (pl. építéshatóság, gyámügy, okmányiroda), az állami szervek 
hatékonyabban tudják biztosítani ezek ellátását. Ezeket az igazgatási alapszolgáltatásokat is 
egységes módon, azonos színvonalon kell biztosítani, amely az önkormányzati autonómia 
keretei között nehezen megoldható. 

Tekintettel arra, hogy ezek egy részét a kormányhivatalok kompetenciájában célszerű 
meghatározni, így a járási hivatalok a kormányhivatalok kirendeltségeiként vehetnének részt e 
feladatok ellátásában.  

Az államigazgatási járások három lehetséges modellje 
A jelenlegi kormányzati elképzelések ismeretében azonban az valószínűsíthető, hogy a járások a 
megyei kormányhivatalok dekoncentrált területi egységeiként fognak létrejönni, melyekhez az 
önkormányzati keretekben szervezett közszolgáltatások közül legfeljebb néhány kerül majd át. 
Az eddigiekben megismert kormányzati szándékok alapján a járásokhoz telepítendő 
államigazgatási feladat- és hatáskörök 3 feladatcsoportból kerülhetnek ki: 

� A megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveinek (pl. munkaügyi központ, földhivatal) 
kirendeltségeihez telepített feladatok. 

� A körzetközponti jegyzőkhöz telepített, ill. igazgatási társulások keretében ellátott egyes 
államigazgatási feladatok (pl. okmányiroda, elsőfokú építésügyi hatóság, gyámhatóság). 

� a fentieken kívül a legtöbb, helyi tudást, ismeretet nem igénylő, ill. ritkábban előforduló 
jegyzőkhöz telepített önkormányzati hatáskör (ezekhez lásd Balás Endre jelen 
dokumentumban közölt javaslatait). 

A fentiekre tekintettel a járási államigazgatás 3 modellben jöhet létre. Ezek a következők: 

2. járásmodell: a fentiekben jelzett 1. (önkormányzati) járásmodellel szemben a megyei 
kormányhivatal szakigazgatási szerveinek járási integrációja úgy is megvalósulhat, hogy 
a járások kialakítása nem érinti az önkormányzatokhoz telepített feladat- és 
hatásköröket, s ez esetben a járás államigazgatási egységként jön létre; 

[8. táblázat: Az államigazgatási járások feladat- és hatáskörei – 2. járásmodell] 

  Államigazgatási feladatok és hatósági 

hatáskör 

Alap- és középfokú 

közszolgáltatások biztosítása 

Államigazgatási 

(dekoncentrált) szerv 

JÁRÁS 2.  

A megyei kormányhivatal járási kirendeltsége  

(szakigazgatási szervek járási szinten integrált ügyfélszolgálata) 

A
ls

ó
 k

ö
zé

p
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Önkormányzati 

(decentralizált) szerv 
Igazgatási társulások, körjegyzőségek 

Kötelező vagy önkéntes térségi 

társulások 

 

Települési szint 

 

Jegyző  

(polgármesteri hivatal, körjegyzőség) 

 

3. járásmodell: az igazgatási társulások és a körzetközpont jegyzők által korábban ellátott 
körzeti államigazgatási feladat- és hatáskörökkel rendelkező járási hivatal, melybe a 
megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveinek területi kirendeltségeit is integrálják; 
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[9. táblázat: Az államigazgatási járások feladat- és hatáskörei – 3. járásmodell] 

  Államigazgatási feladat és hatósági 

hatáskör 

Alap- és középfokú 

közszolgáltatások biztosítása 

Államigazgatási 

(dekoncentrált) szerv 

JÁRÁS 3.  

A megyei kormányhivatal járási kirendeltsége  

(szakigazgatási szervek járási szinten integrált hivatala) 

+ 

Eddig körzetközponti jegyzők által, ill. igazgatási társulások keretében ellátott, 

egyes magasabb szakértelmet kívánó hatáskörök ellátása Pl. építésügy, 

gyámügy, okmányiroda 

A
ls

ó
 k

ö
zé

p
sz

in
t 

Önkormányzati 

(decentralizált) szerv 
NINCS 

Kötelező vagy önkéntes térségi 

társulások  

 

Települési szint 

 

Polgármesteri hivatal, körjegyzőség 

 

4. járásmodell: az államigazgatási jellegű önkormányzati hatáskörök a járási hivatalokhoz 
kerülnek, melybe a megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveinek területi 
kirendeltségeit is integrálják. A járási hivatalok a gyakran előforduló ügyek helyi 
intézésére települési ügyfélszolgálati pontok létesítésével biztosítanak lehetőséget. 

[10. táblázat: Az államigazgatási járások feladat- és hatáskörei – 4. járásmodell] 

  Államigazgatási feladat és hatósági 

hatáskör 

Alap- és középfokú 

közszolgáltatások biztosítása 

Államigazgatási 

(dekoncentrált) szerv 

JÁRÁS 4.  

A megyei kormányhivatal járási kirendeltsége  

(szakigazgatási szervek járási szinten integrált hivatala) 

+ 

Eddig körzetközponti jegyzők által, ill. igazgatási társulások keretében ellátott 

feladat- és hatáskörök átkerülnek a járásokhoz 

Pl. építésügy, gyámügy, okmányiroda 

+ 

Az önkormányzati hatáskörök közül az államigazgatási jellegűek A
ls

ó
 k

ö
zé

p
sz

in
t 

Önkormányzati 

(decentralizált) szerv 
NINCS 

Kötelező vagy önkéntes térségi 

társulások  

 

Települési szint 

 

Járási hivatal települési ügyfélszolgálati 

pontja 

Önkormányzati hivatal vagy 

önkormányzati körjegyzőség 

 

A 4 modellhez eltérő járási szervezeti struktúra illeszkedik: 

� 1. (önkormányzati) járásmodell: a járási székhelytelepülés polgármesteri hivatalának 
bázisán egyesített járási önkormányzati hivatal alakul. A megyei kormányhivatal a járási 
önkormányzati hivataltól szervezetileg elkülönülő kormányablakot hoz létre a 
szakigazgatási szervek ügyfélszolgáltatainak bázisán. A megyei kormányhivatal a 
szakigazgatási szervek kirendeltségeit lehetőség szerint egy szervezeti egységbe 
integrálja (járási kormányhivatal). 

� 2. (államigazgatási) járásmodell: a megyei kormányhivatal járási kormányablakot hoz 
létre a szakigazgatási szervek ügyfélszolgálatainak bázisán. A megyei kormányhivatal a 
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szakigazgatási szervek kirendeltségeit lehetőség szerint egy szervezeti egységbe 
integrálja, ami járási kormányhivatalként működik. 

� 3. (államigazgatási) járásmodell: új járási kormányhivatal felállítása szükséges, ami a 
körzetközponti jegyzők körzetközponti feladat- és hatásköreit ellátó szervezeti 
egységekből (okmányiroda, elsőfokú építésügyi hatóság és gyámhivatal) és a 
szakigazgatási szervek kirendeltségeiből jön létre. A járási kormányablakot ez esetben az 
okmányirodák bázisán célszerű kialakítani, amihez integrálni kell a kormányhivatal 
szakigazgatási szerveinek ügyfélszolgálatait. Azokon a településeken, ahol a 
szakigazgatási szerveknek nincs kirendeltségük, a járási kormányablakokban biztosítani 
kell az ez irányú ügyintézés lehetőségét. E modellben nem indokolt, hogy a járási 
hivatalok a járás nem központi településein ügyfélszolgálati pontokat létesítsenek. 

� 4. (államigazgatási) járásmodell: új járási kormányhivatal felállítása szükséges, ami a 
polgármesteri hivatalok és körjegyzőség államigazgatási feladat- és hatásköreit ellátó 
szervezeti egységekből és a szakigazgatási szervek kirendeltségeiből jön létre. A 
polgármesteri hivatalok és a körjegyzőségek szervezete ez esetben kettéválik: az 
államigazgatási feladatokat intézők a járási hivatal egységeivé válnak, míg az 
önkormányzati igazgatást végzők az újonnan kialakítandó (települési vagy kötelező 
társulás formájában működtett) önkormányzati hivataloké. A járási kormányablakot ez 
esetben is az okmányirodák bázisán (számuk esetleges növelése mellett) célszerű 
kialakítani, amihez integrálni kell a kormányhivatal szakigazgatási szerveinek 
ügyfélszolgálatait. Azokon a településeken, ahol a szakigazgatási szerveknek nincs 
kirendeltségük, a járási kormányablakokban biztosítani kell az ez irányú ügyintézés 
lehetőségét. A járási hivatalok a járás településein ez esetben kirendeltségeket 
(ügyfélszolgálati pontokat) tartanak fenn, ahol egyrészt ügyindításra lesz lehetőség, 
másrészt a gyakran előforduló, jól sztenderdizált ügyek intézésére.  

 

A járásmodellek értékelése  

Az egyes járásmodellek kialakítása és működtetése eltérő társadalmi költséggel jár, s 
eltérőképpen kell a területi lehatárolás során eljárni: 

� 1. (önkormányzati) és a 4. (államigazgatási) járásmodellek megvalósítása jelentősen 
átrendezi a közfeladatok ellátásának szervezeti és térbeli struktúráját, alsó középszinten 
jelentős feladatkoncentrációt hajt végre, ezért különösen indokolt, hogy olyan kisebb 
területi egységek jöjjenek létre, amik egyrészt biztosítják a feladatellátás 
méretgazdaságosságát, másrészt kialakításuk tekintettel van a településszerkezeti 
adottságokra, központjuk könnyen és olcsón megközelíthető. E két modell esetleges 
bevezetése jelentős átalakítási, átszervezési költségekkel jár, viszont nagyszámú (350-
400), ám kisléptékű igazgatási tér kialakítására teremtenek lehetőséget, melyek területi 
identitáshordozásra alkalmasak, figyelembe veszik az esetleges hagyományokat, és 
tekintettel vannak a környék polgárainak jellemző területhasználatára. E két modell 
valamelyikének megvalósítása lehetőséget teremt egyes városhiányos térségekben olyan 
új járásközpontok kialakítására, melyek tervezett fejlesztő munka eredményeképpen 
már középtávon alkalmassá tehetők térségi funkciók ellátására. Olyan halmozottan 
hátrányos térségekre gondolunk itt, ahol a helyi gazdasági és társadalmi revitalizáció 
nehezen képzelhető el az állam intézményesített helyi jelenléte nélkül. 
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� 2. (államigazgatási) járásmodell megvalósítása esetén az átalakítás 
költségtakarékosságának biztosítása érdekében olyan területi lehatárolás látszik 
célszerűnek, ami a munkaügyi központok vagy a földhivatalok kirendeltségeinek bázisán 
alakítja ki a járási kormányablakokat, s az egyes településeket megközelíthetőségük 
szempontjából rendeli hozzá az egyes járásközpontokhoz. Az így létrejövő mintegy 100-
150 járás nem tekinthető területi identitás hordozására alkalmas térnek. 

� 3. (államigazgatási) járásmodell megvalósítása esetén költségtakarékossági 
megfontolásokból olyan területi lehatárolás tűnik célszerűnek, ami az okmányirodák 
bázisán (működésük tapasztalatainak méretgazdaságossági felülvizsgálatát követően) 
alakítja ki a járási hivatalokat és kormányablakokat. A járási székhelytelepülések 
kijelölésekor tekintettel kell lenni arra a szempontra is, hogy az okmányirodák, 
építésügyi hatóságok és gyámhivatalok koncentrációja milyen káros hatásokkal lehet a 
ma központ települések versenyképességére és fejlődési potenciáljára. Ez a lehatárolás 
az egyes településeket szintén megközelíthetőségük alapján rendeli hozzá az egyes 
járásközpontokhoz. Az így létrejövő mintegy 230-270 járás már területi identitás 
hordozására is alkalmas lehet. 

[11. táblázat: Az egyes járásmodellek megvalósítása esetén a területi lehatárolásnak mely szempontokra kell 
tekintettel lennie?] 

 
1. önkormányzati 

járásmodell 
2. államigazgatási 

járásmodell 
3. államigazgatási 

járásmodell 
4. államigazgatási 

járásmodell 

Területi identitás 
megléte, 
kialakíthatósága 

Hangsúlyos  
Részben hangsúlyos Hangsúlyos 

Központ megközelít-
hetősége 

Hangsúlyos Részben hangsúlyos 
Részben hangsúlyos Hangsúlyos 

Közfeladatok 
ellátásának méret-
gazdaságossága 

Hangsúlyos  
Hangsúlyos Hangsúlyos 

Településszerkezeti 
adottságok 

Hangsúlyos  
 Hangsúlyos 

Hatás a település-
versenyre 

Hangsúlyos  
Hangsúlyos Hangsúlyos 

Átalakítás költségei  Hangsúlyos Hangsúlyos  

 

A 3. és különösen az 1. és 4. modell megvalósítása esetén a kialakítandó járások területét nem a 
területileg mobilabb társadalmi rétegek helyváltoztatási szokásaihoz szükséges telepíteni, 
hanem azon társadalmi státuszcsoportok szempontjai szerint, akik a legritkábban vállalnak 
utazásokat és azokat is közvetlen környezetükben teszik. Az alacsonyabb társadalmi 
státusztcsoportokhoz tartozó, kisebb jövedelmű polgárok térhasználati szokásai markánsan 
elütnek az átlagtól, különösen pedig a gazdasági, politikai-igazgatási és a kulturális elitcsoportok 
térhasználatától. A történelmi járások – a közvélekedéssel ellentétben – a szolgabíró által egy 
nap alatt bejárható hatalmi-uralmi terek voltak. A 21. századi járásoknak olyanoknak kellene 
lenniük, amelyeket a polgárok zöme egyébként is gyakran használ, és jól ismer, jól érzi magát 
benne. Eddig mintha az elit térhasználati szokásaihoz idomultak volna a középszint terei, most 
az egyszerű, hétköznapi emberek alsó középszintű  társadalmi tereit hozhatnánk létre.  

Ha az a célunk, hogy a járások a polgárok valós térhasználati szokásain alapuló, ahhoz igazodó, 
komfortos, identitás alapú társadalmi terek, akkor alkalmas és vitathatatlan vonzerővel 
rendelkező, mintegy 250-400 járásközpont kijelölése a dolgunk, melyekhez olyan tereket 
társítatunk, amelyek figyelembe veszik az esetleges hagyományokat, és tekintettel vannak a 
környék polgárainak jellemző területhasználatára. 
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Amennyiben olyan alsó középszintű igazgatási tereket (járásokat) akar a jogalkotó kialakítani, 
amelyek illeszkednek a polgárok mindennapi térhasználati szokásaihoz, s ezzel lehetővé válik, 
hogy e terek területi léptéke megfeleljen az ismert, megtapasztalt, társadalmi kapcsolatokkal 
sűrűn átszőtt „szülöföld” típusú tereknek, akkor a járások központjainak legfeljebb 15 (esetleg 
20) kilométeres távolságra kell lenniük a legtávolabb eső járási településtől.  

Az egyes funkciócsoportokhoz tartozó járásmodellek közül a 2. megvalósulása esetén a 
„szülőföldnél” nagyobb területi egységek jönnének létre, míg a 3. és különösen az 1. és 4. modell 
megvalósulása esetén lenne biztosított, hogy a járások az ott élő polgárok döntő többsége 
számára ismert, a mindennapok során belakott, azonosulásra alkalmas terek legyenek. 

 

Az államigazgatási járások kialakításának hatása a társadalmi térszerkezet 
meglévő elemeire, funkcióira 

Egy, az identitás alapú tereket előnyben részesítő területpolitika átrendezi az alsó és a 
középszintű társadalmi terek feladat- és hatásköreit. Álláspontunk szerint a korábbi, 
hangsúlyosan a területfejlesztési-statisztikai régiókra és kistérségekre delegált feladatelosztás 
esetenként indokolatlanul távolított el feladatokat a közvetlenül választott vezetéssel, vagyis 
erős legitimációval rendelkező településektől és a megyéktől, és helyezte át azokat gazdasági és 
társadalmi szervesültség, politikai legitimáció, társadalmi nyilvánosság híján levő 
identitáshiányos területi szintekre. Ezek meghatározóan térségi-fejlesztési, illetve 
közszolgáltatás-szervezési feladatok voltak. 

Régió 
A hagyományosan megyei léptékben működő intézmények regionalizálásának visszabontását 
követően meglátásunk szerint helyes ugyanezt tenni a területfejlesztés terén is, mégpedig úgy, 
hogy a feladat a megyei önkormányzatokhoz kerüljön.  Magyarország uniós kötelezettségeinek 
figyelembe vételével a szükséges időszakra működtethetők a regionális területfejlesztési 
tanácsok, meggondolandó viszont az, hogy a tervezési és monitoring tevékenység felügyelete, 
illetve a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos feladatok menedzsmentje 
(legalább részben) kerüljön át a megyékhez. A korábbi évek forrás kihelyezési gyakorlatának 
elemzése által ugyanis arra a következtetésre juthatunk, hogy a potenciális pályázók kezelő 
szervezetektől (ROP-ok esetében pl. a fejlesztési statisztikai régiók kialakult gyakorlat szerinti 
székhelyétől20) való távolsága fordítottan arányos a pályázati aktivitással és az 
eredményességgel. A települések régióközpontjaitól kilométer-kategóriák alapján számított 
távolságok gyenge negatív korrelációs kapcsolatban állnak a megítélt összegekkel, vagyis a ROP-
projektek települési és projekt szintű eredményesség változóival. Ez azt jelenti, hogy a 
régióközpontokhoz (relatíve) közelebbi települések ROP pályázati sikeressége nagyobb, amivel 
párhuzamban a régióközpontoktól távolabbi településekről benyújtott ROP-pályázatok 
eredménytelensége a hangsúlyosabb. A projekt szintű adatbázis alapján a ROP-pályázatok 
szignifikáns eredményessége 20 km-es körön belül fejezhető ki leginkább, innentől kezdve az 
eredménytelenség a távolságok növekedésével határozottabbá válik21. Ez a tapasztalat a 
vállalkozók, önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek szintjén esélyegyenlőségi 
kérdéseket is felvet, vagyis okkal feltételezhető, hogy a megyei szintű fejlesztési menedzsment 
társadalmi költségei összességében alacsonyabbak.   

                                                           
20 A regionális területfejlesztési tanácsoknak és ügynökségeknek tudomásunk szerint máig nincs hivatalosan 
deklarált székhelye. 
21 DOMBI GÁBOR - OLÁH MIKLÓS - RETZ TAMÁS [2011]: Pályázati aktivitás, és az elnyert ÚMFT ROP-források 
alakulása a pályázók székhelyének régióközponttól mért távolsága szerint (Kézirat). 
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Megye 
A mai önkormányzati rendszer sajátossága a területi (megyei) önkormányzat jelenlegi 
erőtlensége és eszköztelensége. Az állami feladatok újragondolásának eredményként 
egyértelművé vált, hogy a megyei feladatokat is át kell strukturálni. Az ésszerű munkamegosztás 
érdekében (nagyszámú, alacsony lakosságszámú települési önkormányzattal rendelkező 
rendszerben) ez az alábbi megoldásokkal képzelhető el: 

� Területfejlesztési típusú területi önkormányzati megye – térségi funkciókkal felruházott 
nagyvárosi rendszerrel 

� Megerősített megye – megosztott nagyvárosi feladatokkal 

� Csökkentett funkciójú megye – területi önkormányzati feladatokat ellátó nagyvárosi 
rendszerrel 

A fentiekkel összhangban javasolható, hogy a jövőbeni közigazgatási struktúrában kiemelt 
szerepet kapjanak azok a nagyvárosok, amelyek egyben megyeszékhelyként is szolgálnak, 
célszerű ezeket járási központként is működtetni. Szegvári Péter jelen dokumentum 
tanulmányai közt közölt elképzelései közül koncepciónkba az első két szcenárió illeszkedik, így 
ezeket kissé részletezzük. 

� Területfejlesztési típusú területi önkormányzati megye – térségi funkciókkal felruházott 
nagyvárosi rendszerrel: Ebben a rendszerben megerősítik a megyei önkormányzatok 
szerepét, melynek során a jelenlegi intézményfenntartó feladatai helyett egy átfogó 
területfejlesztési feladatot kapnak. A területi önkormányzati közszolgáltatásokat az 
eltérő funkciójú városok és nagyvárosok rendszere biztosítja. Ez a változat a megyei 
önkormányzat hatáskörébe utalja a jelenleg regionális területfejlesztés szervezését (így 
különösen a közúti-, gazdasági- és egyéb infrastrukturális fejlesztését), a határ menti 
(ETT) együttműködések szervezését, az épített környezet védelmét (esetleg bizonyos 
környezetvédelmi-igazgatási, műemlékvédelmi feladatokat), részt vállalnának a 
kisebbségekkel kapcsolatos feladatokból, valamint a természetvédelmi feladatokból, 
hulladékgazdálkodási feladatokból, továbbá szervezik a megye sporttal, közművelődési 
módszertani munkával kapcsolatos feladatait, diákolimpiai és szövetségei 
versenyrendszert működtetnek.22 

� Megerősített megye – megosztott nagyvárosi feladatokkal: Ebben a rendszerben a megyei 
önkormányzatok sajátos intézményfenntartó feladatok mellett láthatnak el átfogó 
területfejlesztési feladatokat. Ebben a rendszerben az állami és az önkormányzati 
intézményfenntartói feladatok körében kapnának kötelező önkormányzati feladatokat, 
míg a korábbi regionális területfejlesztési funkciók egy részét átvennék. Eszerint a 
megyei önkormányzat feladata lenne a jelenlegi megyei könyvtárak, múzeumok, 
levéltárak működtetése, ellátná a megyei területfejlesztési feladatokat.  

Kistérség 
Amennyiben a jogalkotó az államrendszer újjászervezése során nem a decentralizált, hanem a 
dekoncentrált megoldást választja, s a járások államigazgatási egységek lesznek, a mai 
kistérségek álláspontunk szerint az államigazgatási feladatok ellátásának súlyától megszabaduló 
önkormányzatok önkéntes társulásokkal kitölthető terei lehetnek. Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján feladatuk lehet a térségi fejlesztési tervegyeztetés vagy a közmunkák szervezése. 
Amennyiben a saját teherviselő képességet meghaladó feladatellátás terén az önkormányzatok 
akaratának vagy képességének hiányában nem jönnek létre ezek a társadalmilag fontosnak 

                                                           
22 Szegvári koncepciójának azon elemével, miszerint a jelenlegi intézményfenntartási feladatok a megyei jogú 
városhoz, vagy a Kormányhivatalhoz kerüljenek, nem értünk egyet. 
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tekinthető önkéntes együttműködések, a szubszidiaritás elve szerint a feladat kötelező 
társulásos modellben történő ellátásának keretei a járások lehetnek. 

A főváros 
A főváros jogi státuszának kialakítása nem pusztán önkormányzati kérdés (lásd Szegvári Péter 
tanulmányát). A jelenlegi fővárosi rendszer működése nehézkes, a főváros és kerületek közötti 
munkamegosztást nem az ésszerűség vezérli. Reális célkitűzés új szabályozási rendszer 
kialakítása, amely alapján az önkormányzati törvényben csak a kétharmados szabályozási 
elemeket szükséges megjeleníteni, a részleteket az egyszerű többséggel elfogadható „fővárosi 
törvényben” célszerű meghatározni. 

A fővárosi önkormányzati és közigazgatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy ez biztosítsa 
Budapest egységes település-fejlesztését és hatékony település-üzemeltetését, emellett – 
figyelemmel Budapest alkotmányos státuszára – tegye lehetővé, hogy a fővárosi önkormányzat 
elláthassa a területi és az országos szerepköréből adódó feladatokat is.  

A fővárosi önkormányzati rendszer reformjával kapcsolatban az alábbi alternatívák merülnek 
fel: 

� Teljesen egységes fővárosi önkormányzati és igazgatási rendszer; 

� Egyszintű önkormányzati és kétszintű közigazgatási rendszer; 

� Jelenlegi kétszintű önkormányzati és közigazgatási rendszer fenntartása a főváros és a 
kerületek közötti munkamegosztás átalakításával ; 

� Egyszintű önkormányzati és kétszintű igazgatási modell a belső és a külső kerületek 
funkcióinak elhatárolásával; 

� Egyszintű önkormányzati modell a kerületek társulása alapján létrejött fővárosi 
önkormányzattal. 

Az önkormányzati rendszer mellett az államszervezeti reform részeként az államigazgatási 
feladat- és hatáskörök, hatósági jogkörök tekintetében célszerű a fővárosban is kialakítani – 
összhangban a közigazgatási reform járási hivatali rendszerének bevezetésével – a kerületi 
közigazgatási hivatalokat is a fővárosi kormányhivatal alárendeltségében.  

A kerületi közigazgatási hivatalok illetékessége – figyelemmel a fővárosi és kerületi 
önkormányzati struktúra választott modelljére – az alábbi variációk alapján alakítható ki:  

� megegyezhet a jelenlegi kerületi önkormányzatok közigazgatási határaival és 
székhelyeivel, 

� kialakítható egy kerületi kormányhivatali központtal és a jelenlegi okmányirodai 
központokra épülő kerületi kirendeltségekkel, 

� a jelenlegitől eltérő több kormányhivatalai kormányhivatali központtal és / vagy több 
hivatali kirendeltséggel.  

Az államszervezeti reform részeként az államigazgatási feladat- és hatáskörök tekintetében 
célszerű a fővárosban is kialakítani – összhangban a közigazgatási reform járási hivatali 
rendszerének bevezetésével – a kerületi közigazgatási hivatalokat is a fővárosi kormányhivatal 
alárendeltségében. Az államigazgatási hatósági ügyekben ugyanis mindenképpen kétfokozatú 
igazgatási rendszert kell kialakítani, ahol a másodfokú ügyekben a Fővárosi Kormányhivatal tud 
eljárni.  
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Javaslatok a járások kialakításának folyamatához 
A járásrendszer kialakításában – az átalakítás társadalmi költségeinek csökkentése és a 
hosszabb távú stabilitás biztosítása érdekében – szükségesnek tartjuk annak lehetővé tételét, 
hogy a települések és településcsoportok döntő befolyással legyenek arra, mely járáshoz 
kívánnak tartozni.  

Szükségesnek tartjuk a megkezdett és folyamatban levő közép, és alsó középszintű 
államigazgatási reform következtében hangsúlyossabbá váló megyei és járási feladatellátás 
társadalmi kontrolljának megteremtését, ami a megerősített feladat- és hatáskörű megyei 
önkormányzatok és a települési önkormányzatok társulásainak, illetve érdekvédelmi szerveinek 
aktivitása révén valósulhat meg. 

Szakmai álláspontunk és javaslatunk szerint az állampolgárok nem csupán állandó 
lakóhelyük szerint, hanem tartózkodási helyük és ráérő idejük alapján, személyesen és 
on-line is igénybe vehetik a járásoknál megjelenő ügyintézési lehetőségeket. A járási 
hivatalok tehát nem kizárólag lakóhely szerinti illetékességű feladatellátó helyek lesznek, hanem 
az állampolgárok lakóhelyére és térhasználati szokásaira tekintettel kiépített 
államigazgatási „front office” hálózat elemei. Ez a modell az olyan helyzeteket is kezelni 
képes, amikor az ügyfél számára állandó lakóhelyétől távol adódik lehetőség ügyeinek 
intézésére. 

A járások rendszerbe állítását követően meglátásunk szerint már előre deklaráltan biztosítani 
kell annak lehetőségét, hogy a településszerkezetben bekövetkező változásokhoz, egyes 
települések városiasodásához kapcsolódóan a rendszer lehetőséget biztosítson új járások 
későbbi kialakítására. Ezzel biztosítható, hogy az alsó középszintű államigazgatási egység ne 
váljon a településversenyt irracionális mértékben fékező, a városiasodásnak és a központi 
szerepkör természetes kialakulása ellen ható intézményes akadállyá. Városhiányos 
térségekben indokolt lehet új járási székhelyek kialakítása, amelyek bizonyos időtáv alatt 
alkalmassá tehetők járási hivatalok és kormányablakok telepítésére. 

A járásrendszerre való áttérés társadalmi költségeinek csökkentése érdekében szükségesnek 
tartjuk, hogy a polgármesteri hivatalokban, körjegyzőségekben dolgozó köztisztviselők 
által felhalmozott tudás és tapasztalat beépüljön a járások működésébe. A járások 
kialakítása során különös hangsúlyt kell helyezni a szakember-állomány megőrzésére és a 
humánkapacitások fejlesztésére, hogy a járási tisztviselői kar szakmai felkészültsége minden 
polgár számára biztosítsa a szakszerű ügyintézés lehetőségét. 

Javasoljuk továbbá, hogy a területi közigazgatás újjászervezésének folyamata a járások 
területének lehatárolásáról történő döntés, ill. a feladat-, és hatáskörök véglegesítését követően 
egy-egy tipikus aprófalvas23 és alföldi járásban kísérleti jelleggel kerüljön tesztelésre. 

                                                           
23 A Zala Megyei Kormányhivatal előzetes egyeztetéseink szerint részt venne egy ilyen modellkísérletben. 
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Agg Zoltán: Néhány gondolat az államigazgatási és az önkormányzati 
feladatellátás elmúlt húsz éves gyakorlatáról 

 

E dolgozat szerzője 1980-tól 2007-ig dolgozott tanácsi/önkormányzati, pénzügyi, majd később 
kutatásszervezési és továbbképzési területen, már az egyetemi szakdolgozatát a városfejlesztés 
és az akkori redisztribúciós folyamatok elemzéséről írta. Több tanulmányt, egyetemi és 
továbbképzési célú jegyzetet készített a témakörben, elsősorban a megye, vagy tágabban az 
önkormányzati középszint problematikája foglalkoztatta.  

Egy teljesen új, önálló kutatás elvégzésére a tárgykörben az idő szűke miatt nem volt lehetőség, 
így a több mint három évtizedes munka tapasztalatai kapcsán felvetődő gondolatok 
megfogalmazására vállalkozhatok csak, értelem szerűen a teljesség igénye nélkül Megpróbálok 
reagálni a legújabb fejleményekre és az ezekhez kapcsolódó – a szakirodalomban megjelent – 
felvetésekre. Arra szintén nem vállalkozhatok, hogy egy logikusan felépített elméleti konstrukció 
alapján megoldást mutassak a mai önkormányzati rendszer problémáira. A felvetődő kérdések 
megválaszolása érdekében felhasználom az elmúlt évtizedekben leírtak egy-egy részét, 
kiegészítve azt aktuális problémákkal, rögzítve az esetleges véleményváltozást is.  

Bevezetésként néhány bekezdés a közigazgatás alapvető problémáiról. 

A fejlett nyugat-európai országokban a második világháború után megnőtt az állam szerepe és 
egyre több funkciót vett át a magánszférától. Az állam szervezete egyre bürokratikusabb és 
komplexebb lett, egyre több erőforrást emésztett fel, ezért a korábbi kritikákra alapozva a 
kilencvenes évektől egyre inkább felmerült a reform iránti igény.  

Ezt az igényt az is erősítette, hogy az állampolgárok államban való bizalma meggyengült, így 
folyamatosan növekedtek a vele szembeni elvárások, az állami kiadások arányaikban egyre 
nagyobbak lettek, miközben a feladatok tisztázatlanok, a közigazgatási szervek hatáskörei és 
feladatai definiálatlanok, a működési folyamatok bonyolultak és átláthatatlanok voltak, a 
köztisztviselők körében pedig a szakmai tudás hiánya is megmutatkozott.  

Az államszervezet legfőbb problémái Magyarországon 

2010-ig a fékek és ellensúlyok rendszerében az alkotmányossági korlátok miatt (kétharmados 
törvények módosításának kivihetetlensége) nem lehetett rugalmasan alakítani az állami 
szervezetet. Ezen túl néhány alapvető kérdés is tisztázatlan volt.  

1. Az állam tisztázatlan szerepe 

Nincsen pontosan meghatározva az állami (kormányzati) szinten ellátandó feladatok köre, 
illetve hogy hogyan kellene ezeket végrehajtani. 

2. Az egységes kormányzati stratégia hiánya 

A stratégiai célok az országban személyfüggők, mert nagy a kötődés a 4 éves választási 
ciklushoz. Állandóan változás van a rendszerben, így a közigazgatási intézmények működése 
nehezen kiszámítható. A minisztériumi struktúra is állandóan változik. Fontos lenne ágazati 
stratégiákat kidolgozni, de ehelyett nagy apparátussal hatósági és szolgáltatási feladatokat 
látnak el. 

3. Az ügyfélorientáltság és a minőségszemlélet hiánya 

A hivatalokra nem jellemző az ügyfélközpontúság, nem képesek a hatékony, minőségi 
működésre. 
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4. A teljesítménymérésés -értékelés hiánya 

A rendszerben az elvégzett munka tényleges eredményéről, hatékonyságáról nincsenek 
információk. A döntések eredményességét nem elemzik, nincs értékelés, nincs fejlesztés, így a 
működés sem hatékony és eredményes. 

5. A túl- és alulszabályozottság egyszerre érvényesül 

A rendszer egyrészt túlszabályozott, mivel túl sok felesleges szabály van érvényben, másrészt 
alulszabályozott, mivel a közigazgatási szervek működése sincsen egységesítve. A folyamatok 
nincsenek szakszerűen felmérve, dokumentálva.  

6. A túlcentralizáltság 

A feladatokat a minisztériumok és a minisztériumi háttérszervek látják el. A területi szintre nem 
delegálnak feladatokat, pedig az EU alapkövetelménye a szubszidiaritás és a decentralizáció (sőt 
egyes vélemények szerint a regionális szerveződés is), ezek az elvek azonban nem jelennek meg 
a hazai közigazgatás feladat-hatásköri rendszerében, s különösen távol állnak a központi 
kormányzás gyakorlatától, főleg ami a döntéshozatalt illeti. 

7. A túlpolitizáltság 

A közigazgatási intézmények vezetői és kulcsmunkatársai gyakran változnak a politikai 
választások miatt. A politika napi szinten beleszól az intézmények irányításába, a személyi és 
pénzügyi kérdésekbe. 

8. A nem hatékony szervezet és folyamatok 

A közigazgatás szervei nem működnek hatékonyan. Gyakoriak a szervezeti átalakítások, ezeket 
azonban nem kíséri a feladatok és a hatáskörök jó elosztása. 

9. Az államháztartás hiánya 

Ez és az eladósodottság a legnagyobb probléma, paradox módon emiatt nem valósulhat meg a 
kisméretű és gazdaságos, sikeresen működő állam. 

10.  Az emberek (polgárok) fokozódó elvárásai 

Az elvárások között szerepel a gyorsabb, hatékonyabb, kényelmesebb, olcsóbb ügyintézés. 
Három fontos tényező együttes biztosítására lenne szükség, ezek: a megfelelő és áttekinthető 
jogszabályi keretek, a működőképes vezetési és szervezési modellek és az informatikai 
támogatás. (Bár ez utóbbiban az elmúlt évtized hozott előrelépést.) 

A hatékonyság, az eredményesség és a hosszú távú hatás fontos elvárások lennének a magyar 
közigazgatással szemben.  

Az elméleti fejtegetéseken túl a továbbiakban az időközben vitára bocsátott helyi önkormányzati 
törvénykoncepció néhány kérdésére is reagálok.  

 

A magyar önkormányzati rendszer néhány alapvető problémája 

1. Túl sok az önkormányzat, a korábbi – esetenként eltúlzott – körzetesítésekkel szemben átestünk 
a ló túlsó oldalára, az intézményrendszer is nagyon szétaprózódottá vált.  

Örvendetes, hogy a koncepció is felismeri a „franciakulcs” és „svédcsavar” (copyright Zongor 
Gábor) ellentmondását, vagyis a Franciaországra jellemző szétaprózódott önkormányzati 
rendszer – ahol a kistelepülések lényegében nem látnak el semmiféle komoly feladatot –, illetve 
a Svédországban kialakult, nagyobb méretű önkormányzatokból álló, ennek megfelelően sok 
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feladattal ellátott rendszer közötti különbségeket. De ha következetes lenne az elképzelés, akkor 
azt is el kellene dönteni, hogy a dél-európai vagy az északi típusú megoldást választja. (Ebben 
nem foglal állást a koncepció, mert fent kívánja tartani a szétaprózott önkormányzati rendszert, 
az állami feladatok ellátásánál, viszont német megoldásokat is be kíván vezetni anélkül, hogy az 
önkormányzati rendszert  az adott német tartomány – gyanúm szerint Bajorország – 
szisztémájához igazítaná.) 

Kérdés, hogy az integrációnak megfelelő szintje lehet-e a járás vagy a kistérség, esetleg az ennél 
is kisebb mikrotérség? (A járások problematikájára később visszatérek.) 

A közbeszédben gyakran felvetődik, hogy a Magyarországhoz képest jóval népesebb Angliában 
milyen kevés önkormányzat működik, ugyanakkor az ezzel példálózóknak nincs ismeretük arról, 
hogy mennyire bonyolult az angol önkormányzati rendszer.  

 

2. Az állami és az önkormányzati feladatok szétválasztása sajátos módon történt, az 
önkormányzati kötelező feladatként megfogalmazott állami feladatok finanszírozása egyre 
csökkent, illetve egyre átláthatatlanabbá vált.  

Az elmúlt 20 évben az önkormányzati és az állami feladatok megosztásának és ezek 
finanszírozásának helyzete az önkormányzatok számára hátrányosan alakult. Az 1990-ben, még 
a tanácsrendszerben kialakított finanszírozási modell a normativitás irányába mozdult el, ez 
azonban már az első évben, a községi közös tanácsok rendszerében is problémát okozott. 
Vegyünk egy példát a ma talán legfontosabbnak tekintett közoktatás területéről: 

Az általános iskolák fenntartását a továbbiakban nem a tanácsi költségvetés megyei, majd 
települési szintre történő „lebontásával” finanszírozták, hanem a bevételorientált rendszernek 
megfelelően a tanácsoknak, majd az önkormányzatoknak a saját bevételeikből kellett a kiadási 
előirányzatokat fedezniük. Az általános iskolák fenntartásának állami támogatását az 
iskoláskorú népesség után járó normatívából vélték fedezni a Pénzügyminisztérium 
munkatársai, ugyanakkor ezeket, a normatív bevételeket a tanácsok szabadon használhatták fel 
a feladataik finanszírozására. Így már a közös tanácsi rendszerben is előfordult, hogy volt olyan 
helyhatóság, amelyik nem rendelkezett saját iskolával, s mivel a finanszírozási rendszer ezt nem 
tette kötelezővé, ezért az iskoláskorúak után járó normatívát nem kívánta átadni a szomszéd 
helyhatóságnak, ahová pedig a gyerekek ténylegesen jártak. Volt olyan megoldás is, ahol az egyik 
helyhatóságnál az alsó tagozat, a másiknál a felső tagozat működött az adott iskolából, illetve 
munkamegosztás volt még az általános iskolai napközi ellátásnál is.  

Az alapprobléma abból adódott, hogy a közoktatás állami feladat, amit azonban a helyhatóságok, 
majd a helyi önkormányzatok intézményei biztosítanak a tanulók számára. Ennek fedezetét 
azonban csak részben – ráadásul egyre csökkenő részben – fedezte az állami normatíva, s egyre 
nagyobb lett a szerepe annak, hogy az önkormányzatok saját forrásaikból (elsősorban a helyi 
adókból) kiegészítsék az iskolák költségvetését.  

A finanszírozás kérdéskörére még visszatérek, a továbbiakban az állami feladatellátás 
kérdéseivel foglalkozom. A legfontosabb változás a közoktatási feladatok tekintetében 
körvonalazódik. A kormányzat, legalább is az eddig megismert elképzelések szerint, német 
minta alapján külön kívánja választani a létszám- és bérkérdéseket az épületfenntartástól. Ez a 
gondolat a ’90-es évek elején a magyar pedagógus társadalomban is megfogalmazódott, féltve a 
szakmaiságot és saját státuszukat a megalakuló új önkormányzatoktól. A félelem nem volt 
indokolatlan, egyéni tapasztalatom, hogy amikor az újonnan megválasztott polgármesterek 
számára az új pénzügyi rendszerről tartottam továbbképzést (az akkori Veszprém megyei 
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megbízott vb-titkár felkérése alapján) a legfontosabb kérdés az volt, hogy hogyan tud 
megszabadulni az iskolaigazgatótól az új polgármester? 

Az iskoláknak ily módon történő „államosításával” ez a probléma megoldódik, hiszen feltehetően 
ez is a megyei kormánymegbízott, esetleg a járási hivatal vezetőjének feladata lenne, akit az 
illetékes pártszervek, közbeiktatásával lehetne döntésében befolyásolni. (Itt eszembe jut 1980-
ból az általános államigazgatási ismeretek tantárgy keretében a megyei tanács pártbizottsági 
titkárának előadása, mely szerint nem kell párttagnak lenni a tanácsi alkalmazottnak, hiszen 
úgyis a párt akarata érvényesül, azt kell végrehajtani.) Jelen esetben ez nyilvánvalóan nem 
probléma, hiszen a kormánymegbízott, hasonlóképpen a korábbi megyei tanácselnökhöz, a 
hatalmon lévő párt (pártszövetség) által jelölt személy. A különbség mindössze annyi, hogy a 
kormánymegbízottat a miniszterelnök nevezi ki, s így még formailag sincs szükség arra, hogy 
egy választott testület erősítse meg tisztségében.  

Az általános iskolák fenntartása tehát elvileg az önkormányzat feladata marad, csupán a 
pedagógusok fizetését és járulékait biztosítja az állam, egyúttal nyilván azt is meghatározza, 
hogy mekkora létszámot és milyen összetételben lehet foglalkoztatni. A koncepció itt is kissé 
elnagyolt, hiszen csakis épületfenntartásról beszél, s nem esik szó a szakmai feladatok dologi 
kiadásairól. Ez a megfogalmazás azt sugallja, hogy az iskola az államé lesz, amely ha úgy tetszik, 
ingyenesen bérli az épületet az önkormányzattól, fűtéssel, világítással, takarítással együtt. 

A másik megoldás az lehetne, hogy az iskola önkormányzati marad, de a pedagógusok és a 
technikai személyzet munkáltatója az állami hivatal által kinevezett igazgató. Ez esetben az 
önkormányzat is jobban magáénak érezné az iskolát, és olyan probléma sem adódna, hogy ki 
adhat utasítást pl. a takarító személyzetnek.  

Itt jegyezzük meg, hogy a kórházak esetében még radikálisabb a minisztérium elképzelése: 
visszatérve a tanácsrendszer előtti gyakorlathoz, a kórházakat minisztériumi kezelésbe adná. (A 
pápai kórház gazdasági vezetője az 1980-as években azt nevezte a legjobb időszaknak, hiszen 
Budapest messze volt, de ha probléma adódott, mégis mindent el lehetett intézni. A következő 
időszak, amikor a kórházak megyei fenntartásba kerültek, már egy szorosabb irányítást 
jelentett, míg a legrosszabb helyzet a városi tanács fenntartásába kerülést követően alakult ki, 
hiszen kevesebb forrással rendelkezett a város, ugyanakkor mindenbe beleszólt.)  

A szociális ügyek államosításánál ismét a bajor példa mutatkozik. Amikor a kisváros néhány fős 
polgármesteri hivatalát meglátogatva megkérdeztük, hogy ki intézi a szociális segélyeket, 
kiderült, hogy ezzel a járási tanácsnál foglalkoznak (1992-ben a járási tanács látta el az 
államigazgatási feladatokat is). Megkérdeztük, hogy mi a helyzet sürgős esetben, erre a válasz az 
volt, hogy az sem probléma, hiszen a rendkívüli segélyt házipénztárból megelőlegezik, és a járási 
hivatal a határozatot utólag meghozza, nyugodtan megtehetik telefonos egyeztetés alapján, 
hiszen vannak olyan jó viszonyban a járási ügyintézőkkel. (Az említett kisváros egyébként 
magyar viszonylatban úgy működött, mint egy nagyközségi közös tanács, azzal az eltéréssel, 
hogy a társközségek vezetőit nem elöljárónak, hanem polgármesternek hívták, így a városnak 
választott vezetője volt a nevében is „első” polgármester.) 

 

3. Hiányzik az erős középszint, a megyei önkormányzatok sem területfejlesztési, sem 
érdekképviseleti jogosítványt nem kaptak, önálló adókivetési joggal sem rendelkeznek.  

Mindezt a liberális pártok nyomására fogadta el az első konzervatív kormány, majd a későbbiek 
során a megyék megszüntetése mellett érvelő liberális és baloldali szakértők éppen erre 
hivatkoztak, vagyis arra, hogy nincs önálló adókivetési joga a megyei önkormányzatoknak, így a 
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helyi önkormányzatokról szóló charta értelmében nem is számítanak teljes jogú 
önkormányzatnak. 

A NUTS 2 szinten Magyarországon nem célszerű önkormányzatokat létrehozni, s mint kiderült 
az államigazgatásnak sem megfelelő ez a méret. Véleményem szerint a megyei területfejlesztési 
tanácsoktól a regionális fejlesztési tanácsokhoz átcsoportosított feladatokat és pénzeszközöket 
ismét vissza kellene telepíteni a megyéhez, immár a területfejlesztési hatáskörökkel is 
felruházott megyei önkormányzatokhoz. Az elmúlt év eseményei – árvíz, vörösiszap-áradás – 
bebizonyították, hogy a katasztrófavédelem megfelelő operatív szintje a megye, a megyei 
védelmi bizottságok képesek a feladatokat megfelelően koordinálni. A rendkívüli események 
pénzügyi megoldásához korábban megfelelő előirányzat állt rendelkezésre a megyei 
területfejlesztési tanácsoknál. Ezt azonban, csak úgy, mint a minisztériumi decentralizált 
célelőirányzatokat, a régiókhoz telepítették, 2010-re viszont kiderült, hogy csak országos szinten 
áll rendelkezésre pénz, s ez eléggé rugalmatlanná tette a rendszert. (Gondolok itt az utólagos 
elszámolási problémákra, amit a káreseményekhez közelebb lévő megyeszékhelyeken minden 
bizonnyal gyorsabban és szakszerűbben tudnak intézni, mint Budapesten, íróasztal mellől.) 

 

4. Az intézményfenntartás során nem lehetett létrehozni a kötelező társulások rendszerét sem (ezt 
leginkább éppen a legnagyobb ellenzéki párt ellenezte).  

Az, hogy ez mennyire tabutéma volt, az is mutatja, hogy amikor 1998 nyarán az önkormányzati 
szövetségek megbízásából az US-AID által támogatott ICMA megrendelése alapján országos 
reprezentatív vizsgálatot folytattunk települési és területi önkormányzati vezetők körében, 
akkor a kérdőívtervezetből ki kellett vennünk azt a kérdést, amelyik felvetette a kötelező 
társulás lehetőségét, így erről nem is tudtuk megkérdezni az érintettek véleményét.  

1991-től az önkormányzati rendszer kialakulásával a korábbi társközségek is önállóan 
határozták meg költségvetésüket, így az előző évben felmerült problémát a feladatmutatóhoz 
kötött normatívák bevezetésével próbálták orvosolni. Ezt az iskoláskorúak esetében az 1989-es 
beszámolóban szereplő tényleges kiadási összeg, tehát az egy tanulóra jutó kiadások 
feladatmutatóval szorzott mértékében történő folyósításával kívánták megoldani. Az óvodai 
ellátás esetében viszont (mivel az csak a gyermek öt éves korától kötelező) csak a tényleges 
költségek 50 %-át építették be a normatívába, a többit az adott község saját rendelkezése 
alapján a költségvetés egyéb bevételei terhére pótolhatta, ami lehetett más állami forrás, illetve 
saját forrás is. A szinte kötelezően szétváló községi közös tanácsok esetében vagyonmegosztási 
vitákat is okozott a közös általános iskola, különösen akkor, ha azt az 1980-as években építették 
vagy újították fel. (Ebben az esetben a társközségek polgármesterei úgy vélték, hogy azt az 
épületet az ő pénzükből is építették, ezért kérték a rájuk eső rész kifizetését, melyre a korábbi 
székhelyközségnek nyilvánvalóan nem volt fedezete, így csupán a számláján maradt pénz 
lakosságarányos felosztását tudták felajánlani.) 

 

5. Problémák forrása a feladatfinanszírozások köre. Utalnék az Új Magyar Közigazgatás legutóbbi 
(2011. márciusi) számában Pálfi András tollából megjelent tanulmányra.  

A szerző véleménye szerint az intézményfenntartás nem a megyei önkormányzat feladata, azt a 
különböző gazdasági potenciállal rendelkező települési önkormányzatok el tudják látni. 

Pálfi András leszögezi, hogy a középszinten a régiók vagy megyék feladata a területfejlesztési, 
területrendezési, gazdaságszervezési, ellátásszervezési (pl. középfokú szükségletek – oktatás, 
egészségügyi, kultúra) feladatok ellátása, és egyes esélykiegyenlítő mechanizmusok 
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működtetése lenne. Megengedi azt is, hogy akár még önkormányzatként is működhetnének. 
Azzal viszont nem ért egyet, hogy ez az önkormányzati testület a települési önkormányzatok 
polgármestereiből álljon. (1994 nyarán az önkormányzati és az önkormányzati választási 
törvény módosítása kapcsán a TÖOSZ szakértői, Köllner Ferenc és Szegvári Péter, felvetették azt 
a lehetőséget, hogy a megyegyűlést a megyében lévő polgármesterek testületeként kell 
létrehozni.) 

Pálfi szerint az intézményfenntartó GAMESZ-eknek (megyéknek, önálló szervezetekkel 
rendelkező kötelező társulásoknak) nincs létjogosultsága, illetve egy ilyen szerepkör nagyon 
megkérdőjelezhető. Ezeket a feladatokat a regionális szerepkört ellátó település külön 
munkaszervezet nélkül regionális szinten is el tudja látni, és a középfokú, illetve ennél magasabb 
szerepkörű települések a megyék által ellátott feladatokat is minden további nélkül képesek 
lennének teljesíteni. A települési önkormányzatokat az alábbiak szerint kategorizálja: 

� alapfokú települések, amelyek csak településüzemeltetési feladatokat láthatnak el, 

� kistérségi szerepkört ellátó alapfokú települések, amelyek a hozzájuk kapcsolható 
alapfokú települések vonatkozásában önkéntes vagy kötelező társulás formájában az 
úgynevezett alapfokú közösségi szükségletek (egészségügyi, szociális, oktatási stb.) 
kielégítését is megoldanák.  

� középfokú településeknek hívja azokat a feltehetően már városi rangú településeket, 
amelyek nem rendelkeznek regionális szerepkörrel, de lakónépességük már eléri azt a 
nagyságrendet, hogy elvárható szintű kihasználtsággal, hatékonyan tudják működtetni 
nem csak az alapfokú, hanem a középfokú közösségi szükségletek kielégítését biztosító 
intézményrendszert is. 

� Külön kategóriába sorolja a kistérségi szerepkört ellátó középfokú településeket, 
amelyek a hozzájuk kapcsolható kistérségekben ellátják az alap- és középfokú 
szükségletek kielégítését, és jó hatásfokkal tudják működtetni az ellátásokat biztosító 
intézményrendszert.  

� Felsőfokú településnek nevezi a megyei jogú városokat, amelyeknek több kistérségre van 
kisugárzó hatásuk, és így egyes magasabb szintű egészségügyi és oktatási feladatokat is 
ellátnak.  

� Kiemelt felsőfokú településeknek csak az öt nagyvárost tekinti (Debrecen, Miskolc, 
Szeged, Pécs, Győr), a népességszám sorrendjében, amelyek az előzőeken túl széles 
körben otthont adnak a minisztériumi hatáskörbe tartozó felsőfokú feladatoknak is.  

A szerző ma már nyugalmazott számvevőtanácsos, aki a tanácsi szektorban a munkáját már a 
’70-es években elkezdte, így érthetően nyomott hagyott benne az 1971-es, rossz emlékű 
országos településhálózat-fejlesztési koncepció. Ő egy kicsit leegyszerűsíti a 
településkategóriákat, hiszen az OTK-ban a kiemelt felsőfokú, felsőfokú, részlegesen felsőfokú 
központok kategóriáiba sorolták a mai megyei jogú városokat, míg a középfokú központok 
mellett részleges középfokú központok is voltak, s az alapszinten is létrehozták a kiemelt 
alsófokú, alsófokú és részleges alsófokú központok kategóriáját. Ez utóbbi esetben a besorolást a 
megyei tanácsokra bízták. Ezen túl létezett a központi szerepkör nélküli települések kategóriája, 
ami a szakzsargonban szerepkör nélkülire egyszerűsödött le – hatalmas felháborodást kiváltva, 
így később ezt a kategóriát egyébre változtatták –, de ismerve az ’50-es ’60-as években az egyéb 
kategóriába besoroltak hátrányos helyzetét, ez sem sokat segített a dolgon. Az egyéb 
kisközségek ma alapfokú települések, és sajnos ezekben a falvakban sok esetben a minimális 
szolgáltatások igénybevételére sincs mód. 
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A helyi önkormányzatok gazdálkodási feltételei24 

Magyarországon az 1970-es évek óta a helyi közigazgatás által ellátott feladatokat az 
állam redisztributív módon támogatta. Ez a központosítás és újraelosztás a népgazdasági 
és költségvetési tervezés keretein belül valósult meg. A helyben képződő forrásokat 
elvonták, és a megyei tanácsok, illetve a fővárosi tanács számára a keretszámokat 
központilag határozták meg, mégpedig a kiadási oldalról közelítve meg a kérdést. 

A kiadásorientált támogatási rendszerben az állam településenként 
(önkormányzatonként – akkoriban tanácsonként) megállapította a feladatok ellátásához 
szükséges kiadásokat, ehhez beszámították a helyben rendelkezésre álló, illetve 
átengedett forrásokat, és a különbséget állami támogatásként folyósította. Az 
egyszerűsített matematikai művelet az alábbi: 

kiadás – helyi forrás = állami támogatás 

Ebben a felfogásban az állam, illetve szervei (akkoriban a megyei tanács és a járási 
hivatalok, valamint a városi tanácsok) úgy képzelték, hogy képesek (és kötelesek) felülről 
megmondani, hogy a helyi közösségek a helyben jelentkező szükségleteit részletekbe 
menően milyen feladatrendszerben és milyen pénzügyi feltételek között lehet kielégíteni. 
A helyi kiadások felülről történő meghatározása bonyolult elosztási folyamatok révén, 
többlépcsős alkumechanizmusban történt. Ehhez egy bürokratikus, egymásra épülő 
intézményi rendszer működött. (Országos Tervhivatal, illetve Pénzügyminisztérium, 
megyei tanácsok, azok hivatalai és a helyi tanácsok.) 

E kiadások meghatározása során a bevételek csak azt a célt szolgálták, hogy fedezetet 
biztosítsanak az elhatározott feladatokhoz. E kiadásokhoz rendelték a bevételeket, s így a 
helyi szerveknek nagyon korlátozott volt a bevételi érdekeltségük. Ugyanis ha bevételi 
többlet jelentkezett, akkor annak mértékét már a következő tervezési periódusban 
beszámították az állami támogatásba, vagyis hiába jutottak a tanácsok több adóhoz, ezzel 
arányosan a központi támogatás összegét csökkentették. 

1990-től kezdve az ún. bevételorientált rendszerre tértek át, amit azt jelenti, hogy a 
tanácsok – illetve később az önkormányzatok – az állami támogatás legnagyobb részét a 
már ismertetett módszer szerint normatívan kapták meg. 

Az állami elosztás ekkor csak a támogatás összegére terjedt ki, így az állami támogatás és 
a helyi saját, illetve átengedett források együttesen adták ki az elkölthető kiadásokat. 

Így a kiadásorientált rendszer egyenlete érvényesült ugyan, de egy átrendezés révén: 

állami támogatás + helyi forrás = kiadás. 

 

Az önkormányzati és az állami feladatok megosztásának és ezek finanszírozásának helyzete az 
elmúlt húsz évben az önkormányzatok számára hátrányosan alakult. Az 1990-ben, még a 
tanácsrendszerben kialakított finanszírozási modell a normativitás irányába mozdult el, ez 
azonban már az első évben a községi közös tanácsok rendszerében is problémát okozott. Az 
általános iskolák fenntartását a továbbiakban nem a tanácsi költségvetés megyei, majd települési 
szintre történő „lebontásával” finanszírozták, hanem a bevételorientált rendszernek megfelelően 
a tanácsoknak, majd az önkormányzatoknak a saját bevételeiből kellett a kiadási előirányzatokat 
fedezniük. Az általános iskolák fenntartásának állami támogatását az iskoláskorú népesség után 

                                                           
24 A kérdésről írottak megjelentek a Közigazgatási ismeretek geográfusoknak című egyetemi jegyzetben 
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járó normatívából vélték fedezni a Pénzügyminisztérium munkatársai, ugyanakkor ezeket a 
normatív bevételeket a tanácsok szabadon használhatták fel, a feladataik finanszírozására. 

Így már a közös tanácsi rendszerben is előfordult, hogy volt olyan helyhatóság, amelyik nem 
rendelkezett saját iskolával, s mivel a finanszírozási rendszer ezt nem tette kötelezővé, ezért az 
iskoláskorúak után járó normatívát nem kívánta átadni a szomszéd helyhatóságnak, ahová pedig 
a gyerekek ténylegesen jártak. Volt olyan megoldás is, ahol az egyik helyhatóságnál az alsó 
tagozat, a másiknál a felső tagozat működött az adott iskolából, illetve munkamegosztás volt még 
az általános iskolai napközi ellátásnál is. Ma is probléma azon kistelepülések esetében, amelyek 
nem rendelkeznek önálló iskolával, illetve óvodával, hogy hogyan lássák el az önkormányzati 
rendszerben is megfogalmazott kötelező feladatokat.  

Az elmúlt napok híreiben jelent meg Moha község példája, ahol korábban a gyermekek 
ellátását a szomszéd falu intézményei oldották meg, de ma már – ahogy a polgármester 
elmondta – „ők is pénzt kérnek ezért”, vagyis a normatíván felül igényt tartanak az 
önkormányzati támogatásra is, ezért a továbbiakban Székesfehérvár Megyei Jogú Várossal 
kötnek megállapodást. A fehérvári polgármester nyilatkozata szerint a nagyváros örömmel 
fogadja a kistelepülés diákjait. A kisgyermekeknek elég korán kell kelni, hogy elérjék a 6 óra 53 
perckor induló buszt a 11 km-re lévő Székesfehérvárra, ahol nagy valószínűséggel még helyi 
járatra is át kell szállniuk, hogy elérjék új iskolájukat. Iszkaszentgyörgyre 7 óra 33 perckor indul 
a busz, 4 perc alatt teszi meg a 3 km-es utat, majd egy kis gyaloglást követően a kisdiák el is éri a 
korszerűen felszerelt és felújított iskolát. (Az itt működő 15-20 fős tanulócsoportok létét is 
veszélyezteti, ha a bejáró diákok Székesfehérvárra kényszerülnek.) Mindez a teljesen 
működésképtelen finanszírozási rendszer miatt történik így, s ezt a Magyar Televízió ráadásul 
pozitív példaként mutatja be.  

Megoldási lehetőségek: 

1. Moha községet – ha egyszer nem tudja ellátni a feladatait – csatoljuk 
Iszkaszentgyörgyhöz. Ez nyilvánvalóan a mai politikai rendszerben is nagy 
fölháborodást váltana ki, bár elképzelhetőnek tartanám, hogy az olyan kistelepülések, 
ahol nincs elegendő gyerekszám, megszabadulnának azon kötelező feladatoktól, 
amelyeket amúgy sem tudnának ellátni.  

2. A közoktatás szervezését Székesfehérváron és környékén a megyei jogú város 
feladatkörébe adnánk, itt az a veszély áll fenn, hogy az ambiciózus polgármester képes 
lenne a gyerekeket buszoztatni a nagyvárosba, és a községi iskolák bezárásával a falvak 
funkcióit ürítené ki.  

3. A járási vagy megyei oktatási hivatal szervezné meg az alsófokú intézményhálózatot, 
bevonva ebbe a megyei jogú várost. Valószínűleg elegendő lenne megyei szinten ehhez 
apparátust kiépíteni, hiszen nem permanens feladatról van szó. A politikai és a választói 
kontroll érdekében a megyei önkormányzatnak is valamiféle szerepet lehetne biztosítani 
ezen oktatási hivatal munkájának értékelésében, s így a gyenge érdekérvényesítő 
képességű községi önkormányzatok egy erősebb politikai szereplő támogatására is 
számíthatnának.  

Az alapprobléma abból adódott, hogy a közoktatás állami feladat, amit azonban a helyhatóságok, 
majd a helyi önkormányzatok intézményei biztosítanak a tanulók számára. Ennek fedezetét 
azonban csak részben – és egyre csökkenő részben – fedezte az állami normatíva, s egyre 
nagyobb lett a szerepe annak, hogy az önkormányzatok saját forrásaikból (elsősorban a helyi 
adókból) egészítsék ki az iskolák költségvetését.  
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Az új önkormányzati törvény koncepciójának tervezetében tisztázatlan a helyi önkormányzati 
feladatok kiadási és a bevételi oldala. Ezért az adóbevételek átcsoportosításához érdemi adatok 
nélkül nem tudok hozzászólni, minden esetre érdemes lenne modellszámításokat végezni, hogy 
milyen feladatokat kívánnak kivonni az önkormányzati körből, és hogy ez milyen 
forrásátcsoportosítást igényelne. A feladatfinanszírozás eszméje nagyon szép, de a gyakorlati 
tapasztalatok alapján, amennyiben az ágazati-szakmai szempontokat figyelembe veszik, a 
pénzügyi igények mindig jelentősen meghaladják a költségvetési lehetőséget. A megcímkézett 
támogatások esetében visszatérnek azok a problémák, amelyekre a tanácsrendszerben a ’80-as 
évek végén némi gyógyírt jelentett az érdekeltségi rendszer bevezetése. Az elképzelés egyébként 
nagyon merevnek tűnik, az 1971 előtti – általam csak elmondásból ismert – rendszer köszön 
vissza, ilyen a városi-községi hozzájárulás szisztémája is, vagyis a települések közös fejlesztési 
alapjának létrehozása és elkülönített kezelése. 

A koncepcióban megfogalmazottaknál már a ’70-es, ’80-as évek tanácsi igazgatása is 
kifinomultabb rendszert alkalmazott, utalnék a pénzmaradvány elszámolási rendszerére, a 
feladatelmaradások kezelésére, és a már említett ár- és díjbevételi többletekből működtetett 
érdekeltségi rendszerre. A tanácsrendszer négy évtizedes gyakorlata bebizonyította, hogy a 
felülről meghatározott költségvetési előirányzat-gazdálkodás nem volt igazán hatékony, és 
csupán a jó érdekérvényesítő képességekkel rendelkező települési vezetők és intézményvezetők 
számára volt előnyös. A normatív rendszer bevezetése éppen az ilyen korrupciós tényezők 
kiiktatását szolgálta. Ennek a teljes felszámolása gyakorlatilag az önkormányzati rendszer 
összeomlását is eredményezheti, hiszen jelentős hitel- és kötvényállomány fedezetét az 
esetlegesen elvonásra kerülő adóbevételek adnák. Természetesen kezelhető a helyzet úgy is, 
hogy a felelősséget a finanszírozó bankokra hárítjuk, ez esetben a piacgazdaságban fontos 
szerepet játszó pénzintézetek is bedőlhetnek, és az állam ismét átveheti a finanszírozó szerepét. 
Hasonló összefüggések lehetnek a vagyonátadási elképzelések kapcsán, hiszen – elméletileg – az 
önkormányzati vagyonelemek az adósságok fedezetét szolgálnák. 

 

 6. Az önkormányzati vagyon létrejötte és annak sorsa – tud-e együtt mozogni a feladatátadás a 
vagyonátadással?  

 

A vagyongazdálkodás, valamint a település- és területfejlesztés kapcsolata25 

A Veszprém Megyei Önkormányzat megalakulását követően évekig azt az elvet vallotta, 
hogy a megyei tanáccsal ellentétben, nem foglalkozik „pénzosztogatással”, így például 
rendkívüli belvízkár enyhítésére sem folyósított a ’90-es évek elején támogatást az azt 
igénylő észak-bakonyi falvaknak. Ez a magatartás volt az egyik indukálója pl. 
Bakonypéterd község elszakadásának Veszprém megyétől, bár mint tudjuk, a fő ok a 
közelebbi megyeszékhelyhez, illetve a jobb közlekedési feltételeket kínáló Győri Volán 
Társasághoz való csatlakozás volt. 1998-tól a megyei önkormányzat térségi fejlesztési 
alapot hozott létre a megyeközponti elkülönített előirányzat között (tehát nem valóságos 
alapról van szó, hanem központosított előirányzatokról). Ez a gyakorlat 2002 és 2006. 
között is folytatódott, amint az az alábbi hivatali jelentésből kitűnik: 

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003–2006 évekre szóló gazdasági programja 
kiemelt feladatként határozta meg a megye területi kohéziójának az erősítését. Ezen 
belül fokozott figyelmet fordított a megye hátrányos helyzetű településeinek a 
felzárkóztatására, valamint az uniós, kormányzati és a régiós pályázati lehetőségek 

                                                           
25 A kérdésről az Esettanulmány a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról címmel írtam 
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kihasználásának az elősegítésére. A feladat teljesítését a Balatontourist Rt. részvényeinek 
eladásával pénzügyileg, a felhasználás szabályainak a megalkotásával pedig jogilag is 
megalapozta.  

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékét a 
7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza. Jelenleg 58 Veszprém megyei 
település tartozik az érintett körbe, a korábbi 73-mal szemben. Az 58 településből 20 
(korábban 26) egyaránt szerepel mindkét kategóriában, tehát halmozottan hátrányos 
helyzetű.  

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése különös figyelmet fordított az említett 58 
település helyzetének javítására, feladatellátásának segítésére. A halmozottan hátrányos 
helyzetűek részére 2000. évben 5, 2001-ben 9, 2002-ben 14 millió Ft keret állt 
rendelkezésre. A megyei önkormányzat 2003-ban 20 millió Ft, 2004-ben 25 millió Ft, 
2005-ben 15 millió Ft összegű alap felhasználását biztosította pályázati úton. 

 

Ez azonban önként vállalt feladat volt. Véleményem szerint a megyei önkormányzatok kötelező 
feladatává kell nyilvánítani a területfejlesztés feladatkörét, különös tekintettel a hátrányos 
helyzetű kistelepülésekre. 

 

7. Az önkormányzatok banki kapcsolatainak kérdése, az államkincstár szerepének erősítése.  

Az állam szuverén joga – az alkotmányos törvényi keretek között – megválasztani és 
szabályozni, hogy miképpen oldja meg az állami feladatok, illetőleg a költségvetési intézmények 
finanszírozását, azok bankszámláinak vezetését és azt, hogy a pénzforgalmat hol és hogyan 
bonyolítják le. Természetes törekvés kell legyen az olcsóbb állam a közpénzek gondos és 
ellenőrizhető kezelése és védelme érdekében, hogy a lehető legracionálisabban, hatékonyan és a 
legkisebb ráfordítással oldja meg feladatai finanszírozását. 

A helyi önkormányzati rendszer teljes körű kincstári integrációja azt jelenti, hogy a helyi 
önkormányzatok szabad bankválasztását (számlanyitását, betételhelyezését) meg kell szüntetni. 
Ezzel egyidejűleg a helyi önkormányzatok bekerülnek a kincstári körbe, tehát a kincstár vezeti a 
számláikat és bonyolítja le a teljes pénzforgalmukat. 

A helyi önkormányzatok bankszámláin 100-120 milliárd forint pénzállomány van, ezen kívül 
további – a vagyonmérlegben szereplő – lekötések vannak (különösen a privatizációs bevételek 
nyomán), e pénztömeg jelentős egyszeri hatást gyakorolna a költségvetési hiányra. A változás 
jogi feltételei feles törvénnyel – nevezetesen az államháztartási törvény és az ahhoz kapcsolódó 
végrehajtási rendeletek módosítása útján – megteremthetők. Szervezeti feltétel, hogy az 
Államkincstárat fel kell készíteni e hatalmas feladattömeg fogadására és lebonyolítására, 
elsősorban a vidéki fiókhálózat megerősítésével. Külön kérdés – a fentiek nyomán – a 
számlavezető bankok problémáinak kezelése. 

A kincstári integráció elvetése, illetve további halasztása mellett is vizsgálandó feladat az 
önkormányzati finanszírozási rendszer továbbfejlesztése. A finanszírozás reformjával jobban 
eleget lehet tenni a kincstári rendszer követelményeinek a közpénzek ellenőrzöttebb, 
szabályosabb és teljesítményarányosabb elköltésével. A finanszírozási reform fő területei a 
következők: 

� A teljesítményarányos finanszírozási kör átalakítása.  
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� A finanszírozás rendjének átalakítása azt jelentené, hogy az adott feladat pénzügyi 
teljesítéséről szóló számlák végső kielégítése – annak teljes összegében – a kincstár útján 
centralizáltan történne, s nem a helyi önkormányzat számlavezető bankja révén. Jelenleg 
a helyi önkormányzat igényli a kincstártól; a számla kiegyenlítéséhez a feladat 
teljesítéséhez kapcsolódó támogatási rész(eke)t a kereskedelmi banknál vezetett 
számlára utalja, ahonnan a számla végső kiegyenlítése történik.  

Az államháztartási törvényben meg lehetne oldani – az APEH (ma már NAV) ellenőrzésének 
analógiájára – a következetes kormányzati ellenőrzést. 

Ezen algoritmus – a jelenlegi gyakorlattal ellentétesen – úgy működne, hogy az önkormányzat a 
számla megküldésével tájékoztatja a kincstárt, hogy: 

� a számla alapján a kincstár egyenlítse ki a követelést a szállítók felé. 

� Megfontolandó, hogy a számla alapján a teljesítés ellenőrzésében a kincstárat fel kell-e 
hatalmazni azzal a joggal, hogy a teljesítést, a kollaudálást – folyamatosan és/vagy 
szúrópróbaszerűen ellenőrizze. Az államháztartási törvény 122. §-a alapján az NAV „a 
költségvetési támogatások igénylését és felhasználását” ellenőrzi, ennek analógiájára – 
teljesen abnormális –, hogy a kormány az önkormányzati támogatások felhasználását 
miért nem ellenőrzi, és miért kell ebben az ÁSZ-ra hagyatkozni, hagyni, hogy a 
támogatások felhasználása törvényellenes legyen. 

� A szabályok szerinti arányban a helyi önkormányzat az őt terhelő önrészt a kincstár 
számlájára megküldi. 

� A kincstár ellenőrzi a számla kiegyenlítésének szabályszerűségét, különös tekintettel 
arra, hogy az megfelel-e az összehangolás szabályainak, és hogy az államháztartás 
alrendszereiből milyen társfinanszírozás mellett elégíthető ki a számla, valamint hogy 
ezek alapján van-e elég forrás a számla kiegyenlítéséhez. 

 

8. A megyei önkormányzatiság problematikája 

A megyei önkormányzat – az 1994-es módosítást követően, immár közvetlen választás útján 
létrejövő – területi önkormányzat, a községektől, városoktól elhatárolható feladat- és hatáskörök 
gyakorlására, a középszintű közszolgáltatások ellátására. A megyei önkormányzat alapvető 
rendeltetése az elmúlt húsz évben arra szorítkozott, hogy kiegészítő, kisegítő jelleggel 
mindazokat a közszolgáltatásokat biztosítsa, amelyeknek ellátására a települések nem képesek. 

Megyei önkormányzati kötelező feladatként – a közoktatási és közművelődési ágazatban – a 
középiskolai, a szakiskolai és a szakmunkásképzési, valamint a kollégiumi ellátásról abban az 
esetben gondoskodik, ha azt a közoktatásról szóló külön törvény szerint az ellátást elsődlegesen 
biztosító települési önkormányzat nem vállalja. Az 1990-es évek első felében megyénként 
különböző volt az intézményátvétel. Volt olyan megye (pl. Bács-Kiskun), ahol inkább támogatták 
a városokban működő középiskolákat, csakhogy ne kelljen átadni a feladatot a megyének. Ez volt 
a gyakorlat az ezredfordulón Veszprém megyében is, ahol Pápa városa vállalta a középiskolák 
működtetését, cserébe pedig megkapta a kiegészítő támogatást a megyei önkormányzattól. A 
2002-es fordulatot követően a szocialista-MDF-es többség nem volt hajlandó külön támogatni 
Pápa városát, így ezek az intézmények is a megyéhez tartoztak. 

A legnagyobb intézményhálózattal rendelkező Pest megye számára már ekkor is gondot jelentett 
a finanszírozás. Ebben a választási ciklusban a megyéknek még olyan lobbierejük volt, hogy 
jelentősebb megszorítások nélkül el tudták látni a törvényben megszabott feladataikat. Igaz, 
hogy a ciklus végén az MSZP-n belül a regionalizáció és a központosítás hívei el tudták érni a 
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korábban megszerzett többletforrások egy részének központosítását, pl. a kistérségek 
megszervezésére. A 2006-os választásokat követően az ellenzéki vezetésű megyei 
önkormányzatok nem tudták megakadályozni a források kivonását, így a feladatok és a létszám 
csökkentésére kényszerültek. Elsősorban az úgynevezett önként vállalt feladatoktól szabadultak 
meg a megyék. Ezek az alábbi feladatkörbe tartoztak: 

A természet és a társadalom muzeális emlékeinek, valamint a történeti iratok gyűjtéséről, 
őrzéséről, tudományos feldolgozásáról (pl. a levéltárról, a megyei könyvtári szolgáltatásokról, 
továbbá a pedagógiai és közművelődési szakmai tanácsadásról) a megyei önkormányzat 
gondoskodik. Megyei önkormányzati kötelező feladat a megyei testnevelési- és sportszervezési, 
valamint a gyermek - és ifjúsági és a kisebbségi jogok érvényesítése is. 

Így sorra szűntették meg a közművelődési és pedagógiai intézeteket, illetve ezek feladatait 
összevonták vagy kiszervezték. 

Fontos – bár egyre nagyobb terhet jelentő – feladatköre a területi önkormányzatnak az, hogy az 
egészségügyi és szociális ágazatban, az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról (pl. 
kórházak, rendelőintézetek, szociális intézmények) is gondoskodik, amennyiben annak 
teljesítését az egészségügyről, a szociális ellátásról szóló külön törvény szerint a települési 
önkormányzat nem vállalja. A szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolását, az 
egyes szakosított szolgáltatásokat a megyei önkormányzat teljesíti. 

Megyei önkormányzat kötelező feladatot ellátó intézményt csak akkor szüntet meg, szervezhet 
át, ha az adott tevékenységről, a szolgáltatás ellátásáról is egyidejűleg gondoskodik. Másfelől 
pedig a megyei önkormányzat a körzeti közszolgáltatást biztosító megyei intézmény székhelye 
szerinti települési önkormányzat kérésére, az intézmény fenntartását, fejlesztését és irányítását 
át kell adja a települési önkormányzatnak, ha az előző négy év átlagában a szolgáltatást 
igénybeevők többségét az adott település lakói tették ki. (Erre az elmúlt évtizedekben nem volt 
példa, noha a liberális törvényalkotók abban bíztak, hogy ily módon teljes mértékben kiüresítik a 
megyei funkciókat.) Az intézmény-összevonás és racionalizálás, valamint az intézményvezetők 
kinevezéséből adódó konfliktus miatt Ajka városa az idén visszaveszi intézményeit. (Ezt a 
döntést a szocialista vezetésű város és a fideszes megye közötti politikai ellentét is fűszerezi.) De 
erre az elhatározásra jutott a balatonfüredi városvezetés is. 

A feladat- és hatáskörök felsorolását folytatva, a megyei önkormányzat ellátja az épített és 
természeti környezet védelmével, a megyei idegenforgalmi értékek feltárásával kapcsolatos 
feladatokat is. Ma már az ehhez szükséges intézményrendszert, a korábbi idegenforgalmi 
hivatalok nonprofit feladatait átvevő turisztikai hivatalokat, illetve irodákat is felszámolták. 

A megyei önkormányzatoknak kiemelten fontos feladata a térségi területrendezés koordinációja, 
valamint a térségi foglalkoztatási feladatok, az idegenforgalmi értékek hasznosítása és a 
szakképzés összehangolása, a területi információs rendszer kialakításában való közreműködés, 
amihez egyre szűkebb intézményi és személyi háttérrel rendelkeznek.  

A területfejlesztés elvileg az állam és az önkormányzatok közös feladata. A megyei 
önkormányzat a mai szabályok szerint összehangolja a megye települési önkormányzatainak 
(ideértve a megyei jogú várost is) fejlesztési tevékenységét, segíti a társulások megszervezését. 

A megyei önkormányzat működési területén szabadon elhatározhatja további olyan helyi közügy 
megoldását, amelyet a törvény nem utal más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe. A megyei 
önkormányzat önként vállalt feladatai pl. a következők lehetnek: 
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� Részt vehet önkormányzati társulásokban, a helyi igények alapján új társulásokat 
kezdeményezhet, nemzetközi kapcsolatokat alakíthat ki. Ezek közül a megyei vezetők a 
fő hangsúlyt a nemzetközi kapcsolatokra fordították. 

� Szorgalmazhatja a települési önkormányzatok közös gazdasági alapjának létrehozását, 
amiben saját eszközeivel vehet részt. 

� Segítheti a vállalkozásbarát környezet kialakítását, biztosítva a megye gazdasági 
szereplőinek tájékoztatását a szolgáltatási környezet számára kedvező együttműködési 
formák kidolgozásával.  

� Vállalkozói alapítványok útján piaci információt biztosíthat, közreműködhet források 
feltárásában, vállalkozási tevékenységet végezhet. 

� Közreműködhet a megye szellemi életének serkentésében és a tudomány 
támogatásában. 

� Az egészséges életmód elterjesztése érdekében pályázatok kiírásával, sportcélú 
alapítványok létrehozásával támogathatja a sportot, a turizmust és a természetjárást, 
eseti támogatással ösztönzheti a verseny- és élsportot. 

A megyei önkormányzat által ellátandó feladatok megyénként eltérhetnek és döntően a 
települési önkormányzatok feladatvállalásának mértékétől függenek. Ez utóbbi feladatok egyre 
inkább visszaszorultak. 

A megismert koncepciótervezet lényeges visszalépés az időben, bizonyos szempontból a megyei 
tanácsi rendszerhez, más szempontból az azt megelőző, a korábbi törvényhatósági feladatokat 
nagy részben államosító polgári-félfeudális rendszerhez. A megyei tanácsrendszer esetében egy 
fontos momentum hiányzik: a megyei kormánymegbízott hivatalának alárendelése a 
megerősített megyei önkormányzatokhoz. Ha következetes lenne a kormány, akkor ezt a 
megoldást választaná, s nem lenne szükség az állami és az önkormányzati feladatok elválasztása 
körüli bűvészkedésre.  

Az 1990-es rendszerváltozást értékelve a koncepció kiemeli, hogy a legnagyobb hangsúly a 
demokrácián, az autonómián és a kormányzati túlhatalmat gátló garanciákon volt, háttérbe 
szorítva a gazdaságossági hatékonysági, valamint szakmai szempontokat. Nem veszi figyelembe, 
hogy az elképzelés éppen az volt, hogy a demokrácia, az autonómia, a települési önállóság olyan 
energiákat szabadít fel, amelyek révén a rendszer is hatékonyabban működik. Az valóban 
vitatható, hogy jó megoldás volt-e minden településnek megadni a törvény erejénél fogva az 
önállóságot ahelyett, hogy egy procedúrán keresztül ezt maguknak a társközségi státuszban lévő 
településeknek kellett volna kérni, tisztázva mindazokat a feltételeket, hogy képesek-e ellátni az 
önkormányzati feladatokat, illetve azokat az állami feladatokat, amelyeket az önkormányzatokra 
bíztak.  

A kormányzati túlhatalmat ugyanakkor valóban ki kell egyensúlyozni, hiszen a decentralizáció 
lényege éppen ez, és a tanácsrendszerben be is bizonyosodott, hogy nem működik hatékonyan 
és nyilván gazdaságosan sem a felülről irányított, helyi szinten megvalósított közigazgatás és 
közszolgáltatás.  

Az, hogy mennyire régi problémáról van szó, az ötödik oldalon egyértelműen kiderült, amikor a 
megyei önkormányzatot a koncepció, mint „delegált testülettel működő” képződményt jeleníti 
meg. Tekintettel arra, hogy 1994 decembere óta közvetlenül választott testülettel rendelkeznek 
a megyék, az eredeti anyag valamikor 1993-ban készülhetett. (Az akkori elképzelésekből 
visszaköszön még az önkormányzatok ellenőrzésének az ÁSZ-tól való elvétele is, amit azidőtájt a 
TÁKISZ-hoz terveztek telepíteni.) 
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A koncepciótervezet felveti egy erős megyei önkormányzat létrehozásának szükségességét, de 
alternatívaként azt is megfogalmazza, hogy a megyei önkormányzat csupán reprezentatív 
feladatot lásson el. Ez utóbbi megfogalmazás azt jelenti, hogy lényegében szűnjön meg a megyei 
önkormányzat, hiszen nagyon hamar kiderül: nincsen szükség érdemi feladatokkal nem bíró 
politikai elfekvőkre. Ebben az esetben a megerősített feladatkörű megyei kormányhivatalok 
lényegében az 1990-es önkormányzati törvénytervezetek között, az MSZP szakértői (pl. 
Szoboszlai György) által preferált C variánst, vagyis a hivatali megye valósulna meg. Az akkori A 
variáns (megfogalmazója Kara Pál volt) eredetileg a területfejlesztési és az érdekképviseleti 
feladatokat a megyei önkormányzathoz telepítette volna. Úgy tűnik, hogy a kormány – egyébként 
nagyon helyesen – ehhez az elképzeléshez kíván visszatérni.  

Nagyon helyesen állapítja meg azt is a koncepció, hogy az új önkormányzati törvény csak egy 
átfogó államreform szerves részeként képzelhető el. A kérdés az, hogy hol van az az államreform, 
vagy ha itt van, akkor miért nem következetes? Ha megszűnik a választópolgároknak az 1990-es 
szabályozás során biztosított helyi önkormányzáshoz való joga, akkor miért nem vállalja fel 
bátran, hogy visszatér a 19. század végi elképzelésekhez, melyek szerint az önkormányzat azt 
jelenti, hogy a törvényhatóságok az állami intézkedéseket autonóm módon hajtják végre a 
nemzet érdekében. Más kérdés, hogy a reformkorban a megyei törvényhatóságoknak jogukban 
állt ellenállni az alkotmányellenes intézkedésekkel szemben, az ilyen központi leiratokat nem 
hirdették ki, illetve nem hajtották végre.  

 

* * * 

 

Eljutottunk odáig, hogy az általunk még nem ismert államreform részeként az önkormányzati 
rendszert alkalmassá tegyük a megújult struktúrák befogadására, működtetésére. Egyelőre nem 
ismert, pontosan melyek ezek a megújult struktúrák. A koncepció szerint ez a megoldás 
biztosítja a stabilitás és rugalmasság kívánatos egyensúlyát. Érdemes felhívni a figyelmet az 
európai közigazgatási jog legfőbb alapelveire, melyek a 

1. hatékonyság és hatásosság, 

2. megbízhatóság és kiszámíthatóság, 

3. nyitottság és átláthatóság, 

4. közfelelősség, 

5. komplexitás és rugalmasság. 

Azzal természetesen egyetértek, hogy a megyei jogú városok választópolgárai is szavazhassanak 
a megyegyűlés tagjaira, s hogy a megyei önkormányzatok feladata kibővüljön. Amennyiben az 
önkormányzatok birtokában maradnak az iskolák, természetesen az így megerősített megyei 
önkormányzatoknak célszerű ellátni a középfokú intézmények fenntartását is.  

 

9. A járás problematikája 

Az önkormányzati törvény koncepciótervezete megcélozza, hogy a körjegyzőséghez hasonlóan 
létrejön az önkormányzatok egyesített hivatala, amelyhez a 2000 fős lélekszámot el nem érő 
települések tartoznának. Később írnak arról is, hogy járási szinten is létezik az 
önkormányzatoknak egy egyesített hivatala. Nem tisztázza azt sem, hogy közvetlen 
városkörnyéki községek esetében ez lehet-e a városi polgármesteri hivatal, vagy egy külön 
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városkörnyéki körjegyzőség jönne létre. Az, hogy nem idegen a koncepciótól a községi közös 
tanácsok eszmeisége, az azt mutatja, hogy az önálló önkormányzásra nem képes falvak esetében 
lehetővé teszi, hogy csatlakozó községként részönkormányzattá váljanak, vagyis a továbbiakban 
társközségként működjenek tovább. (Ez egyébként nem biztos, hogy baj.) 

Hogyan kapcsolódnak be a feladatellátásba a járási hivatalok? 

A megyei közigazgatás területi szerve hagyományosan a járás volt, és egészen az 1983-as év végi 
megszűntetéséig a megyei igazgatás és a megyei államhatalom közvetítője volt a községek felé. 
Ugyanakkor felvállalta a községek érdekérvényesítését is, bár a községi vezetők közül többen 
közvetlenül is próbálkoztak a megyei tanács szakigazgatási szerveinél, illetve a megyei tanácsi 
vezetőknél (tanácselnök, tanácselnök helyettesek, vb-titkár). A járási rendszeren kívül már az 
1970-es évektől kezdve megjelentek a városkörnyéki községek, nagyközségek, s ezek a 
települések kikerültek a járási hivatalok hatásköre alól, ügyeiket a városi tanácsok 
szakigazgatási szervei intézték. 

A járási hivatalok megszűntetését megelőző évtizedben a feladatok egyre inkább kiüresedtek, 
így előbb a mezőgazdasági osztályokat szűntették meg – hivatkozva a termelőszövetkezet-
egyesítések miatt lecsökkent feladatokra –, majd az egészségügyi és az építésügyi igazgatás is 
elkerült a járásoktól. Míg a mezőgazdasági ügyek a felduzzasztott létszámú megyei 
szakigazgatási szervhez kerültek, addig az egészségügyi és az építésügyi osztályok feladatait a 
városi tanácsok megfelelő szakigazgatási szervei vették át. A járási hivatalon belül az általános 
hatósági osztályon túl csupán a művelődési osztály és a terv- és pénzügyi osztály maradt. (Az 
utóbbi jelentőségét mutatta, hogy több esetben az osztályvezető egyben a járási hivatal 
elnökhelyettese is volt.) A tervosztályról korábban leválasztották a munkaügyi feladatokat, és 
azt a városi tanácsok terv- és munkaügyi osztályai látták el.  

A járási hivatalok épületeit már a ’80-as években hasznosították, így pl. Veszprémben az 
átalakítást követően a városi tanácsi igazgatás költözött oda, Pápán a levéltár költözött be, míg a 
korábban megszűntetett járások közül Devecserben könyvtár létesült a hivatal épületében. A 
városi tanácsok közös irodaházai esetében a megnövekedett feladatú hivatal foglalta el a korábbi 
járási irodákat. Ezek az épületeket az önkormányzati törvényt követő vagyonrendezés 
következtében a városok tulajdonába kerültek. 

A különféle szakigazgatási szervek háttérintézményeinek is voltak járási kirendeltségei, ezek 
azonban sok esetben az adott városra is kiterjedő hatáskörrel működtek (pl. közegészségügyi és 
járványügyi állomások, földhivatalok).  

A társadalmi-gazdasági rendszer megváltozásának következtében olyan új feladatok keletkeztek, 
melyek korábban nem voltak, illetve csak igen kicsi ügyfélkörrel bírtak. Így például a ’80-as évek 
végén létrejött megyei munkaerő-szolgálati irodák kezdetben csak tanácsadással foglalkoztak, 
később a munkanélküliség kezelése érdekében ki kellett építeni a megyei munkaügyi 
központokat és azok városi irodáit. Átmenetileg létre kellett hozni a megyei kárpótlási 
hivatalokat, melyek feladatainak a többségét kitevő földkárpótlás folyamatának lezárultát 
követően az egyéb kárpótlási ügyeket az Igazságügyi Minisztérium megyei hivatalai vették át. 

Hogy mi lehet most a járási hivatalok feladata, ahhoz eligazítást nyújthat a megyei 
kormánymegbízotti hivatal felépítése. 

A megyei kormányhivatalba integrált dekók (Veszprém megyében) 

• Építésügyi Hivatal 

• Szociális és Gyámhivatal 

• Igazságügyi Szolgálat 
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• Növény és Talajvédelmi Igazgatóság 

• Erdészeti Igazgatóság 

• Földművelésügyi Igazgatóság 

• Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság 

• Földhivatal 

• Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 

• Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 

• Munkaügyi Központ 

• Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv 

• Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

• Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

• Közlekedési Felügyelőség 

Amint az a fenti kimutatásból látszik, hiányzik a közoktatási ügyekkel foglalkozó szakigazgatási 
szerv. 

Nem kerültek a megyei kormányhivatalba az adó- és pénzügyi szervezetek sem, így a Magyar 
Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is megőrizte önálló szervezetrendszerét. Az 
államkincstár látja el a korábbi költségvetési-elszámolási hivatali feladatokat, és a tervek szerint 
az önkormányzatok számlavezetését is átvenné. Bár ma már egyre jobban terjed az elektronikus 
banki ügyintézés (számlainformációk lekérése, átutalások kezelése stb.), sok esetben mégis 
szükség van a személyes ügyintézésre, ezért a megnövekedett feladatok függvényében célszerű 
az államkincstár járási fiókrendszerének a kialakítása is. Az önkormányzatok ellenőrzési 
rendszerének átalakításával az államkincstár ezt a feladatkört is átvehetné az Állami 
Számvevőszéktől. Ami még nagy segítséget nyújtana – főleg a kisebb települési önkormányzatok 
számára –, az a költségvetés készítése vagy a különböző pályázatok pénzügyi tervezésének 
segítése – amit szintén az államkincstár területi szervei végezhetnének. 

Az új járások kialakításánál szempont lehet a közigazgatási ésszerűség, ami a lehető legkevesebb 
számú járás létrehozásában érdekelt. Ez a szám azonban még mindig nagyobb lehet a járások 
1983 végén történt megszűntetésekor kialakult számánál, hiszen a járások összevonásánál sok 
esetben túl nagyméretű egységek is létrejöttek. A legkisebb szám a korábbi járási, a városi 
bíróságok székhelyét adó településekhez kötődik.  

� Bács-Kiskun megyében: Baja, Kalocsa, Kecskemét, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, 
Kiskunhalas, Kunszentmiklós (összesen 7) 

� Baranya megyében: Komló, Mohács, Pécs, Siklós, Szigetvár (összesen 5) 

� Békés megyében: Battonya, Békés, Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Szarvas, Szeghalom 
(összesen 7) 

� Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: Encs, Kazincbarcika, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, 
Sátoraljaújhely, Szerencs, Szikszó, Tiszaújváros (összesen 9) 

� Csongrád megyében: Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó, Szeged, Szentes (összesen 5) 

� Fejér megyében: Bicske, Dunaújváros, Sárbogárd, Székesfehérvár (összesen 4) 

� Győr-Moson-Sopron megyében: Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron (összesen 3) 
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� Hajdú-Bihar megyében: Berettyóújfalu, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, 
Püspökladány (összesen 5) 

� Heves megyében: Eger, Füzesabony, Gyöngyös, Hatvan, Heves (összesen 5) 

� Jász-Nagykun-Szolnok megyében: Jászberény, Karcag, Kunszentmárton, Mezőtúr, 
Szolnok, Tiszafüred (összesen 6) 

� Komárom-Esztergom megyében: Esztergom, Komárom, Tata, Tatabánya (összesen 4) 

� Nógrád megyében: Balassagyarmat, Pásztó, Salgótarján (összesen 3) 

� Pest megyében: Budaörs, Cegléd, Dabas, Dunakeszi, Gödöllő, Monor, Nagykáta, 
Nagykőrös, Ráckeve, Szentendre, Szigetszentmiklós (összesen 11) 

� Somogy megyében: Barcs, Fonyód, Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Siófok (összesen 6) 

� Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor, 
Nyíregyháza, Vásárosnamény (összesen 6) 

� Tolna megyében: Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd, Tamási (összesen 5) 

� Vas megyében: Körmend, Kőszeg, Sárvár, Szombathely (összesen 4) 

� Veszprém megyében: Ajka, Pápa, Tapolca, Veszprém, Zirc (összesen 5) 

� Zala megyében: Keszthely, Lenti, Nagykanizsa, Zalaegerszeg (összesen 4) 

A bírósági körzetek száma 2000-ben tehát mindösszesen 105 volt. 

A statisztikai kistérségek száma viszont 2011-től immár 175, az ajkai és a devecseri kistérség 
kettéválásával. (A kistérségek száma 1993-tól kezdődően először 138, majd 150, 168, s végül 
174.) 

A tervezetben 200 járással számolnak, de ismerve a települési lobbiérdekeket, ez a szám nyilván 
még bővülni fog. A koncepcióból számomra nem derül ki, hogy a járási hivatalok hatásköre 
kiterjed-e a járási jogú városokra, a korábbi tapasztalatok alapján a városi hivatalokba való 
feladatintegrálódás nem biztos, hogy jó megoldás lenne. 

Amennyiben a járási szinten nem csupán az államigazgatási feladatokat, hanem a kistérségi 
szintre tervezett közszolgáltatások megszervezését is rá kívánják bízni, akkor mikrotérségek, 
illetve járási alközpontok létrehozása (aljárások[?]) is indokolt lehet. Egyes elképzelések szerint 
akár 300-400 ilyen „járás” is létrejöhet. (Utalnék itt néhai Kovács Tibor megállapítására, aki 220-
240 kistérség létrehozását tartotta volna indokoltnak.) 

Felvethető például, hogy a Veszprém megyétől Győr-Moson-Sopron megyéhez csatolt 
Veszprémvarsány környéki települések is önálló kistérséget alkothatnának. A másik oldalról 
vizsgálva viszont léteznek olyan kistérségek, amelynek léte társadalom- és gazdaságföldrajzi 
szempontból teljesen indokolatlan. (Ilyen például a Balatonalmádi kistérség, melynek 
létjogosultságát Balatonvilágos elszakadási folyamata is megkérdőjelezi.) Természetesen ez attól 
is függ, hogy mi lenne ezeknek a kistérségeknek, járásoknak a feladatköre. Az alábbiakban egy 
rendkívül tág listára hívom fel a figyelmet. 

A kistérségi szinten ellátandó közszolgáltatások listája Hoffmann István26 szerint 

Egészségügyi és szociális ellátás: 
- központi orvosi ügyelet, háziorvosi hálózat kistérségi koordinációja, egységesítése, 
egységes helyettesítési rendszer; 

                                                           
26 HOFFMAN ISTVÁN [2009]: Önkormányzati szolgáltatások szervezése és igazgatása. ELTE Eötvös Kiadó, 
Budapest 
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- védőnői hálózat kiépítése;  
- járóbeteg-szakellátás közös megszervezése; 
- kistérségi szociális ellátások szervezése, hajléktalanszállások; 
- átmeneti elhelyezések (anya, családok, kiskorú); 
- időskorúak települési, szomszédsági keretet meghaladó szociális ellátása (idősek 
otthona); 
- fogyatékosok nappali ellátása; 
- munkanélküliség kezelésére irányuló programok.  
 
Nevelés, oktatás: 
- szakképzés, felnőttképzés, átképzés a privatizáció és államosítás kérdésének kérdőjeleivel; 
- középfokú oktatás számos kérdőjellel; 
- ifjúsági programok közös szervezése: kirándulások, fesztiválok, kulturális műsorok, 
versenyek stb.; 

- hagyományőrzés; 
- közös közművelődési intézmények, a kötelezően felállítandó települési könyvtárak mellett 
kistérségi központi könyvtár, kistérségi művelődési ház. 
 
Település- és területrendezés, településfejlesztés, műemlékvédelem, idegenforgalom, 
gazdaságfejlesztés. 

 
Fogyasztóvédelem:  
- fogyasztóvédelem helyi szervezeteinek támogatása; 
- fogyasztóvédelmi tanácsadó szolgáltatás; 
- közös panasziroda (lehetőleg a körzetközpontban mivel a kereskedelem is ott 
összpontosul). 
 
Környezet- és természetvédelem: 
- kistérségi környezetvédelmi programok összehangolása; 
- környezetvédelmi alap felhasználásának koordinálása; 
- kistérségi környezethasználati szabályok megalkotása; 
- helyi természetvédelmi társulás; 
- természetvédelmi közös kistérségi őrszolgálat. 
 
Infrastruktúra: 
- kistérségi közlekedésszervezés; 
- közszolgáltatási kistérségi informatikai rendszer; 
- közreműködés a nyomvonalas rendszerek tervezésében, kiépítésében; 
- megfelelő méretű szolgáltatási körzet és kiépítettség esetén: kistérségi víz- és 
szennyvízszolgáltatás, szemétszállítás, hulladékkezelés vagy megyénél kisebb, de 
kistérségnél nagyobb körzet esetén több kistérség társulásos összefogása. 
 
Tűzvédelem: 
- közös önkéntes tűzoltóság. 

A fenti listában több pont települési, illetve körjegyzőségi szintű (volt községi közös tanács) 
feladat is szerepel, ebben az esetben azt kellene eldönteni, hogy lehetséges célkitűzésként 
elfogadható-e a több településből álló önkormányzat létrehozása? Magyarország nem elég 
gazdag ahhoz, hogy állami hivatalként ilyen nagyszámú járási igazgatási szervezet jöjjön létre. 
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Még Európa leggazdagabb országában (Németország, azon belül Bajorország) sincsen különálló 
járási állami és önkormányzati hivatal. Teljesen elhibázottnak találom azt a koncepciót, ami az 
államigazgatási feladatokat az önkormányzati hivataloktól elvéve, önálló állami járási-kistérségi 
közigazgatási szervezetet hoz létre, s emellett az önkormányzati hivatalokat kötelező vagy 
önkéntes társulásra kényszeríti. Bár ez kétségtelenül jótékonyan hatna az államigazgatási-
közigazgatási képzettséggel rendelkező munkavállalók elhelyezkedésére, de Magyarország 
költségvetési helyzete nem teszi lehetővé egy ilyen nagyarányú létszám fejlesztését.  

Egyedül a megyei kormányhivatalok részeként létrejövő járási hivatalok megszervezését tartom 
lehetségesnek, itt is kérdéses, hogy az úgynevezett járási jogú városokkal ez a hivatali rendszer 
mennyire működhet párhuzamosan. (Különös tekintettel az államigazgatási feladatokon túli 
közszolgáltatásokra.) 

Ahhoz, hogy az állami akarat érvényesüljön, nem szükséges a jegyzőket egy új állami hivatalba 
áthelyezni, lehet itt is alternatív megoldást találni. Ismét a bajor példára utalnék, ahol a járási 
önkormányzati hivatalban állami köztisztviselők is dolgoznak. Magyarországon is 
elképzelhetőnek tartom, hogy a jegyzők, de különösen a körjegyzők, állami hivatalnokok 
(köztisztviselők vagy kormánytisztviselők) legyenek, akik egyben az önkormányzatok munkáját 
is segítenék, s így nem kell párhuzamos állami és önkormányzati igazgatást létrehozni.  

Amennyiben járási-kistérségi szinten, önálló önkormányzati vagy vegyes önkormányzati-
államigazgatási szintet hoznának létre, az nyilvánvalóan kiüresítené mind a települési, mind a 
megyei szintet, a járási szint megerősítése előbb-utóbb pedig felvetné az erős megyei 
kormányhivatalokkal való konfliktus problémáját, és a racionalizáció jegyében, újból a NUTS 2 
régió szintű közigazgatás ma már bukottnak tekinthető modelljéhez jutnának el a közigazgatás 
újjászervezését szorgalmazó ördögi körökben megrekedt politikus-szakértők. 
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Nemes Nagy József: A területi igazgatás átalakításának elméleti és 
módszertani összefüggései 

 

Általában 

Az átalakítás a modern területi igazgatás létmódja 
Modern állam nem működhet területi igazgatás nélkül. Az igazgatás térségi szintjei és 
téregységei azonban nem természettől adottak, sokfajta szintrendszer és térfelosztás, 
lehatárolás mellett lehet működőképes a rendszer még egyazon országon belül is. Ezzel a 
ténnyel van összefüggésben a területi igazgatás nemzetközi sokszínűsége és időbeli 
változékonysága. A szinte folyamatos korszerűsítés, átalakítás, reform gyakorlatilag magának a 
társadalmi alrendszernek a létmódját jelenti.  

A folyamatok hajtóerői között ott találjuk a hatalmi-politikai változásokat (határváltozások, 
unitárius szövetségi fordulat, az államtalanítás eszméje, vagy épp a központosítás 
hatékonyáságnövelő szükségességére hivatkozó szempont). Követést, figyelembe vételt 
követelnek a társadalmi-gazdasági folyamatok térszerkezetet és térkapcsolatokat átalakító 
hatásai (pl. az urbanizáció ciklusváltozásai). Nem hagyhatók figyelmen kívül, mert használandók, 
használhatók az igazgatás rendelkezésére álló új eszközök (erre ma a papíros alapú irányítástól 
az e-goverment irányába történő átalakulás a legjobb példa). 

Mindezek nyomán még a legmélyebb történeti gyökerekkel rendelkező országokban is 
visszatérően változik a területi igazgatás működése, és megjelennek térszervezési változások is.  

Az ifjabb – jellemzően nem a semmiből, hanem korábbi állami keretből kiszakadva alakuló – 
államok első feladatai közé tartozik az új állami kereteken belüli területi-igazgatási rendszer 
megteremtése. Ezekben az államokban az első szakasz után aztán életbe lép a „normál működés” 
– megindulnak a vadonatúj térszerveződési rendszert korrigáló változások is. 

Ugyanilyen átalakítási kényszert-késztetetést szül az is, ha egy ország egy nagyobb állami-
politikai egység szorosabb vagy lazább keretei közé kerül. Ekkor jelenik meg leggyakrabban – a 
korábbi térszerveződési hagyományokat is felülíró – egységesítési szemlélet, hisz a nagyobb 
térbeli keret új szabályrendszerei, a hatalom számára a gyakorlatban a minden szegletben 
azonos nomenklatúra szerinti működés tűnik kívánatosnak (lásd akár az egykori Szovjetunió 
vagy az EU térszervezési mozgásait). 

Az igazgatás egysége és tagoltsága – területi következmények 
Az igazgatás „egyszavas” megjelölése mögött összetett, sokfunkciós rendszer áll. Ez a 
tevékenység minden működő, integrált jogállamban bizonyos értelemben „térfüggetlen, 
térmentes, térsemleges”. A jog- és szakszerűség az ország minden pontján feladhatatlan elv. Nem 
lehetnek (még ha vannak is) helytől függően „jogszerűbben, szakszerűbben” kezelhető ügyek. 
Mindebbe az is beleértendő, hogy működhet, működik helyi sajátos jogalkotás (szövetségi, 
önkormányzati), a gazdasági szabályozásban ott lehetnek területi preferenciák, a jog- és 
szakszerűség elve – ellenőrizendően – ezekre is kiterjed. Egyetlen központi kinyilatkoztatás, 
vagy akár a minden háztartásba kipostázott közlönyök sem elégségesek ennek az elvnek az 
érvényesítéséhez, még az informatizált világban sem. A paradoxon az, hogy épp ezt a 
térsemlegességet érvényesítendő van szükség a tagolt területi igazgatásra (ahogy említettem, a 
tagolás módja nem eleve adott).  
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A jogszabályok mondatai konkrét folyamatokat, ügyeket szabályoznak, hús-vér embereket 
érintenek, konzekvenciáik legtöbb esetben nem automatikusan, hanem mérlegelés után 
dönthetők el, melyekhez, ha mindenütt való jelenlét nem is követelmény, de a „közellét” – vagy 
modernebb kifejezéssel élve a kétirányú elérhetőség – igen. Mindez nem jelentheti azt, hogy 
minden állampolgár „nyakában mindenkor ott liheg az állam” (diktatúrák). Az állam a saját maga 
és polgárai dolgát könnyíti meg, ha olyan folyamatokat, elveket erősít, amelyek nélküle is 
működőképesek (a piacgazdaság általánossá válása, a maga ellentmondásaival együtt is a 
legnyilvánvalóbb példa erre), vagy olyan intézményeket alkot (önkormányzatok), amelyek teljes 
joggal és felelősséggel átveszik az „állami” ügyek egy részét. 

Ugyanez az irány – az állam (az igazgatás vagy féltestvére, az önkormányzatiság) legyen jelen 
ott, ahol szükséges, de ahol nem, ott ne – segít enyhíteni egy másfajta feszültséget is. A területi 
igazgatás működőképes megszervezésékor két ellentmondó szempont is ütközik: a jog- és 
szakszerűség szempontját érvényesítő térmentesség vagy térsemlegesség áll szemben azzal, hogy 
az emberek, a társadalom ezernyi (ha nagyobb aggregátumokban gondolkodunk is, sok) igénye, 
funkciója oldaláról is létezik egy másik jegy: ahány társadalmi-gazdasági szféra van, annyi egyedi, 
sajátos térszerveződés is, tehát nagyon is sokfajta tér, téregység van jelen. Vagyis bizonyos 
tekintetben nincs szerepe a térbeliségnek, más oldalról ellenben számos különböző térbeliség, 
területiség létezik. Még az állam által feltétlenül befolyásolandó szegmensek esetében is ez a 
helyzet.   

Mindez azt is jelenti, ha úgy gondoljuk, hogy egy világos szerkezetű területi igazgatási rendszer 
az egész társadalom hasznára válik, ez sohasem lehet mindenható, a szintek és téregységek 
hatóköréből mindig kilógnak (átlógnak) majd ügyek, folyamatok. Illúzió bármifajta átalakítás 
esetén az, hogy ezután már minden elképzelhető ügy, teendő belegyömöszölhető az új 
rendszerbe. Ezeknek csak átléphető keretet tud szolgáltatni a területi igazgatás. Számos ügyünk 
intézhető a kisebb-nagyobb településeken, van olyan ügyünk, amiért távolabb kell járnunk, s 
nem is mindig ugyanoda.(Mindezt a lakossági térpályák, az időföldrajz immár klasszikus 
társadalomföldrajzi elmélete és empíriái világosan igazolják.) A térbeli keretek maximális, 
minden momentumra kiterjedő, kötelező egységesítése esetenként elvileg is elhibázott. Egyazon 
folyamat működtetése és ellenőrzése például intézményeiben és térbeli megszervezésében is 
inkább szét kell váljék, mint összekapcsolódjék, segítve ezáltal az összefonódások, 
összeférhetetlenségek szűkítését.  

A szintek viszonya 

Több térségi szintre tagolt irányítási rendszerben az igazgatás térségi szintjei nem semlegesen 
egymás alatt-felett lévő konstrukciók, hanem a hozzájuk rendelt hatáskörök különbözősége 
okán valóságos hierarchiát alkotnak, de nem abban az értelemben, hogy – normális esetben – a 
kisebb területegységekre bomló, „alsó” szintek téregységei egészükben alárendeltek a nagyobb 
egységeknek (a megyék a demokratikus jogállamban nem utasítgathatják a településeket, még 
ha esetleg vezetőik képesnek is érzik magukat ilyesmire). A hierarchia itt a társadalmi-gazdasági 
folyamatok mentén ható, hatalmi-érdekérvényesítési, „belső térbeli” folyamat, és nem „területi” 
(„külső” térbeli) jelenség. Ha aztán minden szférában úgy alakulnak ezek a viszonyok, hogy ezek 
durva szabályok szerint összeadódnak, a formális önállóság dacára érezhetik úgy az alsóbb 
egységek, hogy egészükben alárendeltek. 

A szintek viszonyát sok tényező befolyásolja, nem kerülik el az érdekütközések sem. Ezeket 
ritkíthatja a „súlypontok váltakozása” elvének érvényesítése (Bibó István). Ha méretben és 
szerepkörben közel hasonló egységekből álló (ezt jelenti a „súly”) szintek vannak közvetlenül 
egymás „alatt-felett” a rendszerben, akkor kikerülhetetlen az egymásra mutogatás, a 
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kompetenciaharc. Az erős hatáskörű szintek között érdemi „távolságnak” kell lennie, de nem 
légüres térnek. Itt megjelenhetnek közbülső, korlátozott szerepű szintek is.  

A nélkülözhetetlen, de mindig tökéletlen lehatárolás 
A különböző térségi szinteket lehatárolt téregységekkel kell kitölteni. E horizontális térfelosztási 
feladatban a legalapvetőbb elvnek az tekinthető, hogy az igazgatás (irányítás) téregységeinek 
követnie kell az irányítandó szféra reálszerveződését. Ahogy a természeti, társadalmi, gazdasági 
karakter és a térkapcsolatok, áramlások kirajzolják az egyes összetartozó téregységeket, úgy kell 
kialakítani az irányítási egységeket, illetékességi területeket is.  

A fentinél sokkal pontosabb „módszertani” útmutató azonban alig készíthető a térfelosztások 
kialakításakor. Két jellegzetes út azonban kínálkozik, noha ezeken belül és ezek között a 
különböző lehatárolási szempontok változatlanul ütköznek. 

Az első jellegzetes megoldást az adott szintnek – valamely kiemelt szempont szerinti – homogén 
téregységekre való bontása jelenti. Ilyen szempont lehet a táji-természeti tagozódáshoz való 
kötődés, illetve az etnikai, nyelvi, vallási jelleg viszonylagos egyveretűségének biztosítása.   

Ennek a megoldásnak van egy sajátos, „elvileg” is megtámogatható, bár kétség kívül szinte 
mindig hatalmi-politikai megfontolásból érvényesített párja is: a sokszínű, többfajta természeti 
és társadalmi „elemkészletet” egyaránt tartalmazó „komplex” egységek konstruálása. Míg az első 
út – a természeti szempont kiemelése esetén például – alföldies, dombvidéki, hegyvidéki (vagy 
tengerparti és belső) egységeket preferál, a másik olyan téregységeket (ahol ez egyáltalán szóba 
jön), amelyek mindegyikében van egy kis síkság, dombság, hegység, tengerpart. A társadalom-
összetételi szempont érvényesítésekor az első közelítés hozza létre az etnikailag homogén, 
egymástól épp e szempont szerint elkülönülő egységeket, a második pedig a „multikulturális” 
régiókat. Mindkét megoldásra több példa is található a közelebbi és távolabbi világból, 
Szlovákiától Nepálig. 

A másik fő irány a térkapcsolatokat, az elérhetőséget követő, jellegzetesen duális téregységeket 
létrehozó „vonzáskörzet”-lehatárolási út (a dualitás a központ és a környék kettősségében van). 
Ennek a közelítésnek esztétikusan hierarchizált klasszikus példája a társadalomföldrajzból jól 
ismert christalleri hatszöges rendszer. 

Bármilyen közelítés mentén indulunk el, a „valóság” megtöri az „elvet”. 

Sem a természeti, táji tér, sem a társadalmi szereplők tere – még legkisebb elemeiben sem – nem 
tekinthető homogénnek. A Christaller-modell, amely a dél-német térségben – aki a Duna 
forrásvidéke környékén jár személyesen is tapasztalhatja – valóban szinte szemmel láthatóan 
megvan, vonzó kisfalva, egészséges kisvárosok, vonzó nagyvárosok képében: ez inhomogén 
természeti, történeti háttérre nem építhető rá. Vagy egy másik példa: a településhálózat olyan 
sajátos elemei, mint a tájhatárokra települő vásárvárosok (vásárvonalat alkotva) esetén 
„tudományosan” nem dönthető el, hogy azok melyik tájhoz kapcsolhatók inkább. Az etnikai-
vallási homogenitást feloldhatatlanul veri szét a világban sokhelyütt felbukkanó tarka települési-
etnikai mozaik, amit gyakorta még feszítőbbé tesz az, hogy a központok (városok) és a 
környékek (a vonzáskörzet falvai) között van meg az erős etnikai különbség (ez a séma volt jelen 
a közelmúlt egyik legtragikusabb történésében, a boszniai etnikai tisztogatásokban). Ahány 
társadalmi-gazdasági funkciót veszünk, annyiféle vonzáskörzet formálódik, a vonzáserősség 
különböző fokozatai szerint önmagán belül is inhomogén módon (a központ közeli térségek 
egyértelmű kötődését a perifériák felé haladva a többirányú kapcsolódás váltja fel).  

Mindezek következtében az egyes szinteken belül a téregységek kijelölésekor a homogenitás-
sokszínűség vagy a központ-vonzáskörzet szempontot praktikusabbak váltják fel: mindenek 
előtt a megfelelő elérhetőség, a térbeli összefüggőség biztosítása (enklávék és exklávék nélküli 



Szempontok és javaslatok az alsó középszintű igazgatási terek identitás alapú kialakításához 53 

téregységek) és a közel azonos méret szempontja (a „méret” gyakrabban jelenti az igénybevevők 
száma szerinti hasonlóságot, mint a területét). Beléphet a „történeti” elem is (sok ország belső 
térfelosztásában ezt példázzák a „városállamok”, ahol a formális, még oly erős jogkörrel 
felruházott lehatárolást a fizikai települési tér jellemzően átlépi), vagy más praktikus és hatalmi-
politikai megfontolások. A szűkebb értelemben vett kisebb igazgatási, ügyintézési körzetek 
esetében a szakszerűség, a szakember-ellátottság és az infrastrukturális feltételek biztosítása, no 
meg mindezek financiális keretei átírhatják az általánosabb összetartozási, térségi kohéziós 
szempontokat. 

Mindebből következik, hogy bármilyen lehatárolás születik, az mindig vitatható, található hozzá 
olyan szempont, aminek nem felel meg. Ráadásul egyetlen lehatárolás sem „örök”. A lehatárolás 
„tökéletlensége” – ami az államhatárok esetén tragikus folyamatok elindítója lehet – a belső 
térfelosztásokban kisebb kockázatú (bár nem kockázatmentes), mert a határvonalak kevésbé 
erősek, „hibáik” könnyebben korrigálhatók, noha nem szerencsés, ha a rendszer a téregységek 
szempontjából is folyamatos mozgásban van (erre a hazai részt elemző oldalakon még 
visszatérek). 

Ha sok különböző térjellemzőt, a gazdaság, a társadalom sok elemét (az önkormányzati 
tagozódást, az államigazgatási funkciók ellátását, a jelentős gazdasági szereplők térszervezési 
megoldásait, a területfejlesztési célterületeket, a természeti vagy történeti összetartozás 
komponenseit, a politika térbeli szerveződési egységeit) fogja össze valamely térfelosztás, akkor 
ez erős, decentralizált államberendezkedést hoz vagy követel meg. Ha ellenben a különböző 
funkciók területi szervezése jellemzően különböző térbeli szintekre és egységekre épül, az 
inkább kedvez a központi irányításnak, hisz összetartó mechanizmusként lényegében egyedül az 
azonos állami keret marad a sokféle térszervezés mögött. A választás alapvetően hatalmi-
politikai értékválasztást is jelent. 

Az igazgatási székhelyek 

Míg a kistelepülések, a periférikus zónák a térfelosztások során a „Hova csatolnak bennünket?” 
kérdéssel szembesülnek (inkább kevés, mint sok érdekérvényesítő, beleszólási eséllyel), addig a 
központi helyeket ennél általában hangosabb, konfliktusosabb momentum, a „Hol legyen a 
központ?” – érinti. Természetesen eliminálható ez a konfliktus úgy, ha minden település egyben 
valamifajta központ is. Teljesen egyértelmű azonban, hogy ennek erőltetése az a folyamat, ami 
fenntarthatatlan szétaprózottsághoz vezet. Az utóbbi évtizedek szinte minden európai területi-
közigazgatási átalakítása ennek orvoslását is célozta. 

A lehatárolási munkamenetnek a szóba jöhető központok kiválasztása lehet az első momentuma. 
A legoptimálisabb eset az, ha egy „központkészlet” kiválasztása után (a megfelelő korrekciókat, 
ellenőrzéseket elvégezve) a felosztani kívánt szint hézagmentesen lefedhető egyközpontú 
térségekkel. Ez azonban nem szokott automatikusan és teljesen egységesen sikerülni. 
Megengedhető kivételként – településhálózati okok miatt – két formáció az, ami szóba jön: a 
körzet nélküli, önálló központ (város) és a társközponti rendszer. Az első eset semmiképp sem 
eredményezhet „lyukas” térségeket, a központ kiemelése csak térségi vonzás nélküli városok 
esetén indokolt (a „lyukas” térrészek hazai eseteire még visszatérek).  

 

A mai hazai helyzet 

Az átalakítás a modern területi igazgatás létmódja 
Hazánk igazgatástörténetében is jelen vannak a térfelosztás általános problémái. A mai – 
kétségtelen – instabilitás nálunk még mindig elsődlegesen az elmúlt 90 évnek a radikális 
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területváltozásokat és politikai hullámzást hozó történéseiből eredeztethető. Miközben az 
aktuális reálfolyamatok, az igazgatás modernizációja, érzékelhető napi állampolgári igény csak 
nehezen kapcsolhatók történeti hagyományokhoz, azok mégis újra felbukkannak, ha másként 
nem is, mint nevezéktani újrafelfedezésekben, szembeállításokban (járás, vármegye versus 
kistérség, régió). 

Békés időszakokban Magyarországon ez idáig még nem történt mélyreható térszerveződési 
változás. Európa számos országában ellenben az elmúlt 2-3 évtizedben igen. Az Európa más 
országaiban lezajlott átalakulások – amelyek mögött alapvetően az Európai Unió komolyan vett 
elvei, kihívásai, illetve kihasználni kívánt lehetőségei állnak – esélye megvolt hazánkban is, csak 
belpolitikai lehetősége nem. 

Az alsó regionális szinten (járások, kistérségek) elképzelt változtatást ugyan önmagában 
egyáltalában nem tartom semmilyen tekintetben mélyreható változtatásnak (ha nem párosul a 
többi szint és téregység funkcióinak átalakításával is), de minden esetre ez is jelzi, hogy akár 
korlátozott változáshoz is legalább politikai (ha nem is történelmi) tartalmú lényeges 
változásnak, új helyzetnek kell létrejönnie.  

Vélelmezhető azonban, hogy e változás végrehajtása reálisan csak szűk tartalommal, céllal (ez 
esetben az igazgatási, hivatali racionalitás, hatékonyság érzékelhető növelése céljából) 
lehetséges, mert ha ezen túlnyúló a cél, akkor nem maradhat meg „újrajárásosításnak”.  

A szűk, igazgatás-racionalizálási szempontú változtatás mellett számos érv hozható. Nálunk az 
emberek mindennel elégedetlenek, a (helyi) bürokráciával mindenképp. Egyúttal nem gondolom 
azt, hogy ez lenne a hétköznapok legégetőbb gondja. Csak ebben a dimenzióban is inkább az 
lenne a kívánalom, hogy minél kevesebbszer kelljen a távoli hivatalhoz fordulni. Ezt meg nem 
területi átszervezéssel lehet orvosolni, hanem sokkal inkább a helyi hatókörök szélesítésével.  

Az igazgatás egysége és tagoltsága – területi következmények 

A különböző társadalmi-gazdasági szférák, a szereplők aktivitása rendkívül sokszínű, sokféle 
térbeli rendet, szervezetet követ nálunk is. Magán az államigazgatási és önkormányzati 
rendszeren belül is legalább 5, különböző erősségű és kompetenciájú szint (állami-központi, 
regionális, megyei, kistérségi, helyi önkormányzati-települési) érzékelhetően van jelen. Számos 
állami tevékenység ezek téregységeiben szerveződik (de speciális szférák esetén az állami 
irányítási-térbeli keret is eltérő, példaként a turizmust vagy a természet- és környezetvédelmet 
érdemes talán felidézni), de sok más tevékenység és aktivitás is használja a térbeli tagolást, 
sokszor az állami térfelosztásétól eltérő egységekben (elég talán, ha az egyházakra vagy a nagy 
gazdasági szervezetekre utalunk, a Magyar Postától a bankokig).  

Összességében azonban inkább az jelenthető ki, hogy mindezen aktivitás egyetlen térségi 
szintnek (sem a régióknak, sem a megyéknek vagy a kistérségeknek) sem teremt erős kohéziót. 
További, előre jelezhető változásként már ma látszik, hogy a választási rendszer átalakítása 
újabb sajátos térbeli keretet teremt, megszüntetve az abban 20 éve nevesítetten jelen lévő 
megyék vagy a kistérségi méretű egyéni választási körzetek kiemelt szerepét (a tervezett új 
választási rendszer 90 egyéni választókörzeti egységének megfelelő számú téregységre ma 
semmifajta tevékenység nem szerveződik). 

A szintek viszonya 

A mai magyar térfelosztás egyik legneuralgikusabb eleme a „van is – nincs is” probléma az állami 
és a helyi szinti közötti, mezotérben (regionális térben). Sokfajta racionális cél és politikai 
indulat formálta mára ilyenné ezt a helyzetet.  
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A legelső momentumként a rendszerváltozással egy időben (annak egyik, ha nem is 
leglényegesebb mozgatójaként, a megyei struktúrának a pártállamhoz való szembetűnő 
kötődése okán) a megyék súlytalanításának folyamata említhető. Ma egy tisztázatlan szerepű, a 
megyeszékhelyek kiemelése okán „lyukas” megyerendszerünk van. De a megyék igazgatásilag, az 
önkormányzati rendszer részeként változatlanul intézményesítettek, vezető testületeik 
választások nyomán alakult, valós legitimációjú szervek. 

Ide tartozik persze a „régió”-ügy is. Nem vállalkozom az elmúlt időszak még részleges 
értékelésére sem, csak egyetlen, az aktuális feladathoz közvetlenül kötődő momentumot emelek 
ki. Ez pedig az, hogy „elméletileg” vitathatatlan, hogy a „járáshoz” (lásd még alant), mint 
valamifajta alsó regionális szinthez olyan térségi szintrendszer kapcsolódik, ahol ezektől 
méreteiben távoli szint, azaz régiók vannak. Mivel régiók nálunk a hazai területi igazgatásban 
valóságosan nincsenek (ma már nem is beszélnek róluk), így a kistérségi-járási szint 
megteremtéséhez, létéhez, megerősítéséhez nincs meg ez az elméleti kapaszkodó.  

Az időszak „lopakodó” térségi szintje a kistérségeké. A szinte évente változó számú – mindig 
„tudományos alapon” kijelölt – téregységek (a legfrissebb családtag esete ugyan kivétel, hisz a 
devecseri kistérség leválasztása az ajkairól a vöröiszap-katasztrófa kapcsán merült fel, s 
teremtődött meg gyors döntéssel), a bizonytalan státuszú megyék és régiók (amelyek számára a 
„tervezés, a programozás” maradt a legfőbb funkció) helyett váltak a területfejlesztés 
legfontosabb térségi szereplőjévé, önálló szervezetekkel, megbízottakkal (igaz ugyan, hogy a 
NUTS-rendszerben ez a szint kifejezetten a lokális, a területfejlesztés EU-s terein kívüli szint). 
Ugyanerre a mezoszintre épültek aztán a vidékfejlesztés sajátos egységei is, önálló 
„működtetőkkel”. A mai kistérségeknek – bár hasonló léptéket képviselnek – lényegileg semmi 
közük nincs a 40 éve megszűnt járásokhoz, amelyek utolsó, vitathatatlanul eredményes hatalmi 
funkciója a mezőgazdaság kollektivizálásának politikai levezénylése volt, és aminek lezártával 
meg is szűntek. 

A mindig tökéletlen lehatárolás 

A geográfiai (azaz a helyi természeti, történeti, társadalmi) viszonyokat nem ismerők kedvenc 
játéka hazánkban mindmáig a tudományosan megalapozott „térfelosztások” készítése. A hozzá 
nem értők esetében ez megbocsátható, de komolyan nem vehető ügy. Nem lennék annyira 
megengedő azokkal szemben, akik szaktudásukra hivatkozva, végleges és kikezdhetetlen 
„tudományos” választ kínálnak a térfelosztásokra.  

Ez nem jelenti azt, hogy a területi kutatásnak nem lennének olyan eszközei a birtokában, melyek 
alapként, háttérként felhasználhatók lehetnek (ezek elméletileg módszertanilag tiszta eszközök, 
használatukat azonban nagyon megkérdőjelezi a tökéletlen, gyakorta alkalmatlanul hiányos 
információs háttér, ami különösen a térkapcsolatokat érdemben feltáró tényinformációk 
hiányában szembetűnő). Bármely megoldás kezelendő alapként, az érintettek által 
véleményeztetendő, s a korrekció lehetőségét számukra, s nem a „tudomány” vagy az igazgatás 
számára kell garantálni. A megyehatárok – vagy bármely téregység határának – módosítgatása 
„tudományosan” (persze értékvezérelt, ideologikus, kimondatlanul hatalmi alapon) meg hatalmi 
szóval lehetséges, de az egyetlen számomra elfogadható megoldás a közvetlenül érintettek 
döntésén alapuló korrekció, még akkor is, ha esetleg időközben rájönnek, hogy rosszul 
döntöttek. 

A hazai településhálózat sokarcúsága, regionális különbségei (az aprófalvas, illetve a nagyfalvas 
térségek alapvető különbsége) módszertani szempontból ugyancsak kihúzza a talajt az ország 
egészére egységesen érvényesített, empirikus lehatárolási módszerek lába alól. 

Talán e téma kapcsán kell kiemelni még egy folyamatot. 
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Az elmúlt húsz év meghatározó települési térszerveződési-átalakulási folyamata hazánkban 
egyértelműen a kiválás, az önállósodás volt, a politikai erők által támogatottan is, nyilvánvaló 
ellenreakciójaként az előző rendszer összevonó, körzetesítő törekvéseire (az egész folyamat 
legelső momentuma persze maga az új helyi önkormányzati rendszer megalkotása volt, egy 
település = egy önkormányzat). Ugyanezt a folyamatot erősítették a speciális szabályozási 
elemek is (a klasszikus példa a helyi iparűzési adók rendszere, amely sok szétválás, önállósodás 
szinte kizárólagos indítéka volt). Ha most a kormányzat bármilyen olyan átalakulásban 
gondolkodik, ami összevonást, hatáskörszűkítést hoz – szembe megy egy szinte 
megkérdőjelezhetetlen rendszerváltozási „vívmánnyal” is.  

Az igazgatási székhelyek 

A mai Magyarország jellegzetesen európai településhálózatú ország (ez – leegyszerűsítve – azt 
jelenti, hogy távolról és közelről jól érzékelhető a civilizált tér és annak települési szövete, 
nincsenek nagy üres foltok), két sajátos települési „térelemmel” is jól ellátva. 

Az első a 328 tagú városi jogállású településkör, a másik (ezzel persze átfedésben) az egykoron, 
valameddig, valamiért megyeszékhelyként, járási székhelyként működő települések köre. A mai 
és a történeti státusz tehát sok település számára lehet hivatkozási alap, bármilyen 
területrendezési átalakulás során a központi státusz elnyerésére.  

Nem igazán mély kritikával szoktam volt úgy címkézni az országot, hogy hazánkban „minden 
falu – város”, nem igazán fájlalva s ellenezve az extenzív várossá nyilvánítási hullámát az elmúlt 
két évtizednek. Annak a geográfiai szemléletnek a biztos igazsága tudatában azonban, hogy – 
néhány különleges kivétellel, s persze nem pusztán a népességszám alapján meghatározottan – a 
25-30 ezer fős népességhatárnál húzódik a magyar településhálózatban a „városszerkezeti” 
vázat alkotó gerinchálózat, a komplex központi (városi) funkciókat ellátó települések köre. A 
járási-kistérségi szerveződés esetében nem érdemes azonban kizárólag ezen komplex funkciójú 
központokban („valódi városokban”) gondolkodni, mert ezekből a szükségesnél (a 
hétköznapokban könnyen elérhetőknél) kevesebb van. 

Bármely regionális szint létrejötte, megerősítése, átalakítása – főként, ha az az alsó szintektől 
hatáskörelvonással jár, várhatóan erősíti a települési lépcsőt (helytelenül, de gyakorta használt 
kifejezéssel: a településhiererchiát). Ez a hatás ráerősít a fejlett világban a globális 
gazdaságszerkezeti átalakulás, a tercier és kvanterner szektorok értéktermelő képességének 
nyilvánvaló növekedése hatására egyébként is erősödő városközpontú fejlődési trendre. 
Mindezt (pl. az európai vagy a hazai versenyképesség erősítése szempontjából) akár kritikátlan 
örömmel üdvözölhetjük, támogathatjuk is. De látnunk kell, hogy mindez – Magyarországon 
mindenképp – az egyébként is súlyos települési tagozódás, polarizáció irányába hat, és a 
regionális egyenlőtelenségeket is növeli. (A fejlett Európában, ahol valóban „minden falu – 
város”, de nem kinevezése, hanem tényleges állapotai alapján, ez nem igazán kritikus trend).  

Meggyőződésem szerint ma nincs itt az idő, hogy az előző rendszerből ne csak a 
méretgazdaságosság szempontját a mindennapi létre is kiterjesztő körzetesítési trendet vegyük 
át, hanem újra konstruáljuk a magunk demokratikus OTK-ját is (visszacsempészve mindenfajta 
városi rangokat, címeket is). Ha várospreferáló átalakításba fogunk, azt úgy tegyük, hogy az, „aki 
kimarad”, ne maradjon még jobban „le”. Mindez azt jelenti, hogy az igazgatási racionalizálásnak 
együtt kell haladnia egy megújuló, megújított terület- és vidékfejlesztési folyamattal is. 

A központhoz kötés, a körzetesítés racionalitását két szempont teheti elfogadhatatlanul 
egyoldalú döntéssé: az együvé tartozás alá-fölé rendeltséggé alakulása, és a fizikai-közlekedési 
és kommunikációs gátak. Az elmúlt rendszerben mindkét gát egyértelműen hatott, s tette – az 
elvi okon túl – is sikertelenné, élesen kritizálttá a folyamatot. Az alá-fölérendeltség felerősödését 
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az alapvető önkormányzati jogosultságok megtartásával lehet megelőzni, az elérhetőségi gátak 
hatása pedig a modern kommunikáció lehetőségeinek teljes körű, egységes kiépítésével 
csökkenthető. 

Látni kell azt is, hogy vannak olyan társadalomszerkezeti, szociálpszichológiai, „puhább” (de 
igazából a legkeményebb) tényezők is, amit semmilyen térfelosztás esetén sem lehet elkerülni: a 
vallási vagy etnikai szembenállás, a néha kibogozhatatlan előképű szembefeszülés, a politikai 
különbözőség akár közvetlenül szomszédos települések viszonyát is tartósan mérgezheti, 
lehetetlenné teheti. Itt az enyhíti az ezek által okozott feszültségeket, ha nyilvánvaló válik, hogy 
az összefogás hozadéka nagyobb, mint az önállónak megmaradás remélt haszna. 

Végezetül a szűkebb szakterületemhez tartozó térlehatárolási módszertani eszközök, 
modellezés lehetséges használatáról a korábbiakban említetteken túl még annyit: ezek igénybe 
veendők a döntés-előkészítési folyamatban (bár a már említett információs korlátok miatt 
bizonnyal csak erősen leegyszerűsített formában). Az eredményeket azonban ne tekintsük 
megkérdőjelezhetetlen „tudományos igazságnak”, hacsak a politika nem akar ezzel takarózni –
teheti, de le fog lepleződni, ahogy mindig is így történt).  

Nem értenék azzal egyet, ha irracionális, politikai elfogultságból egy az egyben kidobnánk az 
ablakon a mai kistérségi rendszert, újra ide-oda csatolgatnánk a falvakat. Én úgy kezdenék az 
empirikus munkához, hogy a térbeli keretből indulnék ki, s arra építenék egy mintegy 400 
téregységből álló („kisjárási”) rendszert, amely – a fővárost nem számítva – átlagosan (persze a 
valóságos települési viszonyokhoz igazodva szóródó) 20 ezer fős egységekbe rendezetten 
racionalizálja a területileg decentralizáltan intézendő államigazgatási ügyeket. Ez a nagyságrend 
(mivel a nagyobb vidéki városok természetesen az átlagnál jóval nagyobb népességűek), 
biztosíthat egy olyan térfelosztási rendszert, ahol a szórt, apró egységekből álló perifériák 
települései sem kényszerülnek távoli, „előkelő” központok alárendeltségébe. 
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Oláh Miklós: A területi identitás szerepe az igazgatási terek 
tervezésében 

 

Bevezetés 

Szerencsés az a nép, amelynek megadatik, hogy saját társadalmi tereit maga alakítsa és rendezze 
be intézményeivel. A történelmi folyamatok alakulása Magyarországon nem kedvezett a 
szerves fejlődésnek, a gazdasági és társadalmi intézmények korábbi generációk 
tapasztalataira épülő kialakulásának. Értelemszerűen ez mondható el a politikai és az 
igazgatási terek, struktúrák és szervezetek alakulásának módjáról is. Ezzel szemben 
Magyarországon alig néhány évtizedet sorolhatunk a független nemzetállami építkezés 
időszakához, ha pedig nagyon szigorúan értelmezzük a függetlenséget, szinte csupán 
hónapokban mérhető ez az időszak. 

Jellemző, hogy a témánk szempontjából jelentőséggel bíró államigazgatás viszonylagos 
stabilitását a csupán részleges belső függetlenséget eredményező kiegyezés félszáz éves 
periódusa hozhatta meg. A II. Józsefhez vagy az 1848-1849-es vesztes forradalmat és 
szabadságharcot követő megtorlást követő és önkényuralmi rendszerhez köthető központosítási 
törekvéseken27 a kiegyezés által eredményezett vármegyei önkormányzati rendszer 
visszaállítása változtatott csak28. A Trianont követő két világháború közti korszakot (melyben 
jelentős, a háború utáni rendezés reményében fogant reformgondolatok29 születtek) felváltva 
ismét idegen érdekek szerinti politikai értékek, struktúrák és intézmények váltották fel az 
előzőeket.  

A szintén alig néhány hónapos viszonylagos függetlenséget követő államszocializmus szovjet 
mintára kiépült pártállami, tanácsrendszerrel kísért berendezkedését30 követő 1990-es 
rendszerváltás sem váltotta be teljesen a hozzá fűzött reményeket. A szabad választások 
eredményeképpen felálló kormányok a vélt és/vagy valós globális és európai trendeknek 
való túlzott megfelelés politikája mellett tipikus önkorlátozó mechanizmusokat is 
beépítettek a szakpolitikákba. Az ún. Antall–Tölgyessy-paktum (Magyarország politikai 
évkönyve [1991]: 428.) értelmében kétharmados törvényekhez31 kötötték több szakpolitika 
megváltoztatásának lehetőségét, jelentős mértékben és időre korlátozva a mindenkori 
kormány, s ezzel Magyarország mozgásterét, nemzetközi versenyképességét. 

                                                           
27 1785-ben a megyei ellenállás leszerelése érdekében II. József 10 adminisztratív kerületre osztotta az 
országot, majd 1786-ban megszüntette a megyegyűléseket. 1849–1860 között 9, majd 5 katonai kerületre 
osztották Magyarországot, élükön katonai, ill. miniszteri biztosokkal. Az igazgatási feladatokat 3-4 megyét 
összefogó polgári kerületekben végezték kerületi főispánokkal az élen.vö.:Magyarország története 1848–1890 
AK., 1987. Bp. 
28 Igaz, hogy a hagyományos területi-önkormányzati struktúra mellett e korszak az államigazgatási-hivatali 
regionalizmus időszakának is jellemezhető, amikoris minden minisztérium több dekoncentrált szervezetet 
hozott létre oly módon, hogy azok tárcán belül és a tárcák közti viszonyokat tekintve sem voltak egységesek. 
Vö.: Hajdú Zoltán:Feltámad(hat)unk? (A közigazgatási térszervezési teleszkóp halott és élő szintjeiről). In. 
Születésnap, vagy halotti tor, 20 évesek az önkormányzatok. Szerk. Kákai L. Publikon Kiadó, Pécs, 2010. 
29 Bibó István, Erdei Feremc, Hantos Gyula, Prinz Gyula munkáira gondolok elsősorban. 
30 Ebből az időszakból csupán az 1956-os forradalom és szabadságharc 12 napját számíthatjuk le. 
31 Az úgynevezett kétharmados törvények rendszerében és körében a rendszerváltás előkészítésének idején az 
ország kormányozhatósága az új kormány stabilitása érdekében egyezett meg átmeneti szándékkal a 
választások előtt a kormányzásra legesélyesebb MDF és az SZDSZ (ld. még:Antall–Tölgyessy-paktum). E 
törvények 49 ponton (15 esetben az összes képviselő, 34 esetben a jelenlevő képviselők kétharmadához kötve) 
szabályozzák a közélet fontos kérdéseit. Ilyen jogszabály pl. maga az Alkotmány, a választójogi és az 
önkormányzati törvény. E jogszabályok megváltoztatása nélkül Magyarországon nem lehet kisebb parlament, 
kevesebb önkormányzati képviselő, szakszerűbb és takarékosabb közigazgatás, az állampolgárság határon túli 
magyarokra való kiterjesztése stb. Forrás: a Magyar Köztársaság Alkotmánya. 
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A témánk szempontjából különös jelentőséggel bíró közigazgatásra és az önkormányzatiságra 
való tekintettel elmondható, hogy az egymással ideológiai, politikai értékek mentén és persze 
érdekviszonyok szerint szemben álló politikai elitcsoportok az ország kormányozhatósága 
érdekében átmenetileg kiegyeztek egymással a politikai és az önkormányzati 
intézmények országos és helyi szintjeit illetően, míg ugyanez nem mondható el a 
középszintű közigazgatás és a területi önkormányzatiság vonatkozásában. A több mint két 
évtizede húzódó ún. középszint vita32 sem a szakértők, sem pedig az egymással rivalizáló 
politikai elitek soraiban nem jutott nyugvópontra. Nem dőlt el, hogy a hagyományosan a 
térségi igazgatás keretében gyakorolt feladatellátás milyen területi szintekre milyen 
hatáskörökkel kerüljön33, ezek felett mely szereplők (állam, területi, települési 
önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek) gyakoroljanak felügyeletet, illetve vegyenek 
részt a feladatok megoldásában. Valójában máig nem ment végbe a „rendszerváltás” a 
közigazgatáson belüli szolgáltatásszervezésben sem. 

A 20 éves halogatás, illetve az ezzel párhuzamos „lopakodó regionalizáció” (Zongor [2008]: 
112.) a középszinten a hagyományos, szerves struktúrák meggyengülését, részbeni 
kiüresítését és az újonnan, mesterségesen létrehozottak működésének alacsony 
hatásfokát, elégtelen feladatellátást, továbbá a problémák torlódását idézte elő. Az 
egymást követő kormányoknak úgy sikerült fokozatosan legyengíteni a megyei 
intézményeket és a területi önkormányzatiságban rejlő intellektuális aktivitást, 
kapacitásokat és lehetőségeket, hogy valójában képtelenek voltak helyettük 
alkalmasabbakat, vagy akár csak ugyanolyan alkalmasat teremteni az erre kiszemelt 
statisztikai fejlesztési régiók, illetve a kistérségek szintjén.  

E folyamat eredményeképpen összességében megnőtt a feladatellátás centralizáltsága, és 
eltűnőben vannak az identitáshordozásra alkalmas társadalmi terek és intézmények 
Magyarországon. Ennek pedig komoly következményei vannak már ma is. Tulajdonképpen 
jelentős mértékben terhelhetetlenek az alsó- és a középszintű önkormányzati keretek és 
intézmények34 és hamarosan még arra sem lesznek alkalmasak, amire ma még igen, ha nem 
változtatunk a rossz irányú trendeken.  

Nem megelőlegezve az alábbi tanulmány lényegét, csupán emlékeztetve arra, hogy feladatuk 
ellátása szempontjából alkalmas, időtálló igazgatási terek csak a valódi társadalmi szükségletek 
és viszonyulások figyelembe vételével hozhatók létre, koncepciónk sarokköveinek egyike az 
emberek preferált (önkéntes) térhasználati szokásainak megismerése és az igazgatási terek 
kialakítására tett javaslatok során történő felhasználása lesz. A társadalmi identitás 
jellemzőinek megismerése ugyanis nem önmagáért való hasznavehetetlen, mellékes, tehát 
felesleges dolog, olyan, amivel nem kell számolni. Egyik dimenziója, a térséghez kötődés, a 
területi identitás a fenntartható térségfejlesztés egyik legfontosabb belső erőforrása is, 
csakúgy, mint a természeti erőforrások, például az energiahordozók, a nyersanyagvagyon, a 
megfelelő éghajlat vagy a humán erőforrások, illetve más tekintetben pl. a termelő tőke stb. A 

                                                           
32 E folyamatelemzésekkel történő dokumentálását a legkövetkezetesebben talán a Veszprémben szerkesztett 
Comitatus Önkormányzati Szemle végezte el. 
33 Ennek a munkának a szükségességével indítja dolgozatát Ivancsics Imre és Virág Rudolf:Javaslat a jelenleg 
működő területi államigazgatási szervek szervezeti átalakítására, integrációjára, feladat- és profiltisztítására c. 
dolgozatát. In. A területi államigazgatás reformja. Az IDEA területi államigazgatás reformja munkacsoport 
2004–2006. évben készült szakértői tanulmányai. Szerk.:Balázs István–Bércesi Ferenc. 
34 Ld. az 1991-es balatoni halpusztulás, az ismétlődő árvizek, a 2006. augusztus 20-i katasztrófa, vagy éppen 
legutóbb a devecser-kolontári vörösiszap-ipari katasztrófa megelőzési és kármentesítés munkálatait. A területi 
önkormányzatok többsége jelentős hiánnyal, ezen belül működési hiánnyal is küzd, mely körülmény az 
alapfeladatok ellátását is veszélyezteti. Pest Megye Önkormányzata 2011. március 3-án pl. 154 millió Ft 
közétkeztetéssel kapcsolatos tartozását nem volt képes rendezni a szolgáltató felé, melynek következtében 
napokig akadozott a közellátás a megye 18 intézményébén, csaknem háromezer gyermek és felnőtt ellátását 
veszélyeztetve. Ld.: www.pestmegye.hu 
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területfejlesztés imént használt fogalmába természetesen beleértjük az igazgatási terek 
szükségletek szerinti átalakítását is. 

Az emberi közösségek társadalmi térhez való viszonya és az intraregionális kohézió 
minősége ad irányt és mértéket a társadalmi aktivitásnak. Erős kötődés esetén nagyobb 
mértékben, ráadásul jobb minőségben számíthatunk az identitással rendelkező 
közösségek aktivitására a vizsgált térség környezeti, gazdasági, társadalmi feladatainak 
megvalósításában, mint ott, ahol ez a bonyolult, sok tekintetben még kutatás alatt levő, kognitív 
és emotív elemekkel sűrűn átszőtt tényező kevésbé vagy egyáltalán nem, esetleg éppen negatív 
irányban megnyilvánuló módon jellemzi a helyi társadalmat. A mesterséges, az identitással 
nem számoló térszervezés olyan szereplőket kényszerít együttműködésre, akiknek nem 
áll érdekükben az adott térben, kijelölt partnerekkel történő együttműködés, tehát új 
konfliktusokat keletkeztet. 

 

A vizsgálat célja 

A vizsgálat célja a közigazgatás közjó szolgálatába állításának tudományos eszközökkel történő 
megalapozása. Hitvallásunk szerint a jó közigazgatás legyen gyors, szakszerű, előzékeny, 
olcsó, bárki számára könnyen elérhető, továbbá az olyan jellemző tulajdonságaiban, mint 
amilyen a székhely, terület, hosszú távon is stabil, és nem utolsó sorban társadalmilag is 
támogatott. Az állampolgárnak ne kelljen többet foglalkoznia gyakran az állam számára fontos 
ügyek intézésével, mint amennyit feltétlenül szükséges, helyette dolgozhasson, tanulhasson, 
lehessen a családjával, pihenhessen inkább. Ne kelljen évente, de legalább is 
kormányváltásonként újratanulnia azt, hogy milyen hivatalos ügyet, hol tud elintézni. 

A megkezdett munka feladata az iménti szakpolitikai célok megvalósítására alkalmas 
időtálló igazgatási terek, jelen esetben a modern kori járások központjainak és 
területeinek kialakítására és megvalósításának módjára történő szakértői javaslattétel. 
Identitáshordozásra már most alkalmas, vagy viszonylag könnyen arra alkalmassá tehető 
társadalmi terek megtalálásának, és/vagy megalkotásának módját próbáljuk itt elméleti 
és módszertani oldalról megalapozni. 

 

Tudományos fogódzók és mozgástér 

A 20. század közigazgatási térszerkezet-módosítására irányuló törekvések Magyarországon 
rendre kudarcot vallottak, és különösen igaz ez a középszintre irányuló igazgatási 
reformkoncepciók sorsára vonatkozóan. 

A középszintű igazgatási terek átalakítását célzó szakértői és politikai aktivitások eddigi 
kudarcainak okait alapvetően abban látom, hogy általában valamely tekintélyelven működő 
előzetes meggyőződés, beidegződés, vagy éppen rövid távú politikai érdekviszonyok alapján 
máshol létező modellek adaptációjára tettek kísérletet, vagy ha mégsem, akkor azok nem 
kifejezetten a legfontosabb gazdasági és társadalmi paraméterek mentén történő rögtönzéseken 
alapultak. Utóbbira II. József vagy pl. a Bach-rendszer kerületeinek bevezetése mellett jó példa az 
Antall-kormány által létrehozott, a megyei igazgatást szándéka ellenére gyakorlatilag 
változatlanul hagyó köztársasági megbízotti régiók rendszerbe állítása, előbbire pedig többnyire 
az európai uniós elvárásokra-ajánlásokra hivatkozó mesterséges regionalizációs törekvések 
kistérségi feladatellátással párosított modelljének abszolutizálása – ráadásul olyan 
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területlehatárolási eljárás outputjainak végtermékeivel, melyeket deklaráltan fejlesztési-
statisztikai célból hozott létre a KSH elnökének egy rendelete35.  

A magyar közigazgatási és önkormányzati középszint tereihez rendelt feladat- és hatáskörök 
újrarendezése valóban időszerű feladat. A hazai tudományos műhelyek (MTA-RKK, MKI, VÁTI, 
egyetemi intézetek, tanszékek, önkormányzati lapok köré csoportosuló szakértők) képviselői az 
elmúlt évtizedekben olyan univerzális terek kialakításán fáradoztak, amelyek egyaránt 
alkalmasak a területi önkormányzatisággal, a területfejlesztéssel és az államigazgatással (stb.) 
kapcsolatos feladatok ellátására. E szempontokat ezzel párhuzamosan az éppen hatalmon levő 
politikai elitek értelem szerint sajátos politikai érdekeikkel kiegészítve színezték tovább. Mivel a 
legkisebb ellenállás a régiók a kistérségekkel-modell irányában volt sejthető, a kutatói 
aktivitások döntő része is ebben az irányban fejtette ki hatását. 

Ma már világosan látható, hogy univerzális, minden közfeladat ellátására egyaránt alkalmas 
terek nincsenek. (Nemes Nagy [1997]: 407–423.) Szakmai konszenzusról sem beszélhettünk, s 
az átmenetiségében áldatlan állapotok gordiuszi csomóját a politika eddig csak tovább 
bonyolította36, kétharmados többség híján 2010-ig nem is oldhatta fel. 

Az igazgatási terek kialakítása, berendezése és működtetése mindenkor politikai kérdés volt, és 
az is marad, róla a politika dönt. Ha azonban a politikai szándék nem tiszavirág életű 
megoldásokat ambicionál, hanem tartós megoldásokra törekszik, szerencsés, ha e terek 
kialakításakor az igazgatási szakszerűség, a méretgazdaságosság és egyéb racionális, 
technokrata szempontú megközelítés mellett elsősorban a társadalom koherens 
csoportjainak   tényleges térhasználati szokásaira, és (mint majd látjuk) az ezen nyugvó 
területi identitására épít. Az újonnan kialakított és rendszerbe állított társadalmi terek 
létrehozásához a 21. században tehát nélkülözhetetlen az érintett népesség területi 
identitásának figyelembe vétele. 

Általában az identitáskutatással ellentétben a területi identitás vizsgálatok nem tekintenek 
vissza túl hosszú múltra.37 A nyolcvanas években talán az egyre teret hódító globalizáció kezdte 
felértékelni a térséghez kötődés ismeretének fontosságát (Joó [1988]), míg Magyarországon 
tulajdonképpen a ’90-esévek második felében jelentek meg ilyen irányú kutatói aktivitások. Ezek 
meghatározóan a hazánk közelgő EU-csatlakozásával38 kapcsolatos előkészületek jegyében, és 
Unió kohéziós politikájának preferált térkategóriájának megfelelően a régiókra vonatkoztak. 

Az identitásról általában 
Az egyén önmeghatározása és társas környezetének tagjaihoz való viszonyulása az alapvető 
kérdésekhez köthető. A társadalomtudományokban elsőként a szociálpszichológia tette tárgyává 
az egyének és csoportok valamihez kötődésének, valamivel történő azonosulásának vizsgálatát. 
Allport az identitással tulajdonképpen csupán érintőlegesen foglalkozott, viszont munkája 
alapozta meg az identitáselmélet kialakulását a szociálpszichológiában ([1954]: 19-22.).  

Tajfel elmélete tulajdonképpen a fenti tézisekre épül. A társadalmi csoportok és társadalmi 
kategóriák kialakulásával és elemzésével foglalkozva alkotta meg a társadalmi identitás 
elméletét, melyet a társadalmi csoportok határai (group boundaries) felől érdemes 
megközelíteni. Felállította a CIC (categorisation, identification, comparision) háromlépcsős 

                                                           
35 Ld. a KSH elnökének 9006/1994 (S.K.3) sz. közleménye 138 kistérség, és a 9002/1998. (S. K. 1.) 
közleménye a statisztikai fejlesztési régiók létrehozásáról. 
36 A megyei közigazgatási hivatalok jogszabály-ellenes regionalizálása miatt 2008-tól 2010. 09. 01-ig a 
gyakorlatban kontroll nélkül, pl. törvényességi felügyelet hiányában működtek az önkormányzatok. 
37 A területi identitással kapcsolatos vizsgálatok összegzését Palkó Katalin végezte el „Az identitás területi 
dimenziói a politika tükrében” c. PhD-értekezés tervezetében (kézirat) Témavezető: Pálné Dr. Kovács Ilona 
DSc. 
38 2004.05.01. 
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modelljét: kategorizáció (kategóriák kialakulása), identitás (identifikáció a kategóriával) és 
összehasonlítás (az összehasonlítás következtében a kategória pozitív megítélése). Tajfel 
elmélete szerint az egyén azonosságtudatának meghatározói társadalmi kategóriák. Az egyén 
egy-egy társadalmi kategóriával azonosul, összehasonlítja saját énjét ezekkel. Amennyiben a 
kategóriát pozitívan ítéli meg, akkor beépíti az azonosságtudatába, vagyis létrejön az 
identifikáció. Tajfel ([1978]: 423–446.) szerint az identitás nem csak személyes, egyedi jellemző, 
hanem az egyén identitásában a társadalom különböző csoportjaiban elfoglalt tagság is 
megjelenik, vagyis a társadalmi identitás az egyén én-képének az a része, amely a különböző 
társadalmi csoportokhoz való tartozás tudásából ered, azokkal az értékekkel és emocionális 
jelentőséggel együtt, amely a társadalmi csoportokhoz való tartozásból ered.  

Aronson az egyén társas befolyásolásra való reagálásának három fajtáját különbözteti meg, a 
behódolást, az internalizációt és az azonosulást. Az utóbbi (identifikáció) azt jelenti, hogy a 
befolyásolás alanya olyan szeretne lenni, mint a befolyásoló; az egyén hinni kezd az átvett 
véleményekben és értékekben – azonosulunk a modellel, annak nézeteit is szeretnénk átvenni. 
(Aronson [1987]) 

Az identitáselmélet első hazai képviselője és a magyar nyelvű irodalom megalapozója Pataki 
Ferenc szociálpszichológus. Meglátása szerint: „az identitás azonosságtudatot jelent, az egyén 
közösségben elfoglalt helyét. Sokféle identitás létezhet: foglalkozási, nemi, családi, nemzetállami 
stb. identitás, attól függően, hogy az egyén milyen közösségeknek tagja.” Patakinál tehát az 
identitás az egyén és közösség közötti kapcsolatot leíró kategória. Az identitáselemek 
szerveződésére Ő sem ad pontos választ, azonban az egyes identitáselemek között hierarchiát 
feltételez, és ez az egyén által felállított fontossági sorrendet tükrözi. (Pataki [1986]) 

Az identitás-koncepciók tipologizálásakor elkülöníthetőek az individuumra koncentráló és a 
társadalomra/közösségre koncentráló identitáselméleteket. Pataki ([1986]: 23.) szerint az én-
rendszer két gyújtópont körül szerveződik: személyes (perszonális) én vagy identitás és a 
szociális én vagy identitás. „A személyes én az individuális létünk tapasztalati alapja, kerete az 
egyéni életrajz; a szociális én pedig az egyén társadalmi minőségének, különösségének a 
képviselője, olyan sajátszerűségeké, amelyek másoknak is sajátszerűségeik, így ezek besoroló 
kategóriák.”  

A területi identitás vizsgálatához ezek a szerzők kevés fogódzót adnak. Készülő doktori 
értekezésében Palkó Katalin39 viszont néhány szerző kutatói aktivitásának ilyen irányú 
összekapcsolhatóságára hívja fel a figyelmet:  

„lyen kivétel például Hosé Miguel Salazar, aki a tajfeli társadalmi identitás-elméletből kiindulva a 
nemzeti és a nem nemzeti kötődéseket elemzi. Megállapítja, hogy a nemzeti határokon kívül ma 
már a regionális, etnikai közösségekhez és szupranacionális entitásokhoz kötődő kollektív 
identitásokban kell gondolkodni. A különböző kollektív identitásszintek közötti hierarchiát is 
megkérdőjelezi, és koncentrikus körök elméletéről beszél.”  

Az identitáselméletek elemeit Salazar az alábbiakban foglalja össze:  

- antropológiai: nem, életkor, családi-rokonsági viszonyok, etnikai hovatartozás;  

- pozicionális vagy szerep- és csoportidentitás-elemek: osztály- és réteg-hovatartozások, 
szakmai és lokális-regionális minősítések;  

                                                           
39 Palkó Katalin: Az identitás területi dimenziói a politika tükrében c. PhD-értekezés tervezetében (kézirat). 
2009.Témavezető: Pálné Dr. Kovács Ilona DSc. 
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- társadalmi minősítési műveletek és beszédaktusok révén elsajátított identitáselemek: 
jogi eljárások, egészségügyi, kulturális és statisztikai minősítő műveletek lehetséges 
kategóriái;  

- ideologikus identitáselemek: politikai, erkölcsi, vallási tényezők; 

- embléma jellegű identitáselemek: név, fizikai jellegzetességek, szimbólumok és divatok.  

- Az egyén, az individuum meghatározó jegyei – a fentiek alapján összesítve – tehát 

- az etnikai, 

- a vallási  

- a regionális, 

- a társadalmi (elsősorban a rétegződés, kisebb részt a mobilitás által determináltan),  

- a kulturális (ezt elsősorban az iskolázottság, valamint az életmód befolyásolja), 

- a politikai (pártpreferenciákon alapuló) identitás. (Salazar [1998]) 

A tapasztalatok szerint a felsorolás első három identitástípusa a kisebbségi identitást alkotja, 
melyek nem egymástól függetlenül léteznek, hanem egymással kölcsönhatásban vannak, 
történelmi koroktól, illetve a politikai helyzettől függően más-más elemük válik dominánssá, 
azaz az egyes identitástípusok időnként egymásba alakulnak át. Az átalakulás lehetséges irányai 
Éger György szerint:  

 

1. Etnikai identitás → vallási identitás 

2. Etnikai identitás → regionális identitás: rendszerint a polgári demokráciákban fordul elő, 
amikor az etnikai identitás feloldódásának jelei tapasztalhatók. (pl. Katalónia) 

3. Regionális identitás → etnikai identitás: Az előző fordítottja, az etnikai reneszánsz esete. Az 
első esetben az elnyomás, a másodikban pedig a nagyobb szabadság az etnikai identitás 
erősödésének katalizátora. 

4. Regionális identitás → vallási identitás: Ritka jelenség, a vallási reneszánsz bizonyos esetei 
tartoznak ide. 

5. Vallási identitás → etnikai identitás 

6. Vallási identitás → regionális identitás: Ritka jelenség, amikor a regionalizmus 
felértékelődésével, az etnoregionalizmus térhódításával járhat együtt. (Éger [2000]) 

 

Palkóban „Felmerül a kérdés, hogy a fenti identitástípusok hierarchikusan szerveződnek-e, vagy 
pedig mellérendelt viszonyban vannak. A hierarchikus modell (ahol az etnikai identitás 
dominanciája érvényesül) a nemzetállam-képződés egyik lehetséges modellje. A történelem 
folyamán hol egyik, hol másik modell kerül/-t előtérbe. A nemzetállamok kialakulása során tehát 
a hierarchikus modell (például a német fejedelemségek beolvadása a német államba). Ennek 
tudati folyamata: az évszázadokon át meghatározó regionális identitás ideiglenesen háttérbe 
szorult, helyét az etnikai identitásnak adva át, nyugodtabb időszakban pedig inkább a 
mellérendelt modell érvényesül. Így például Nyugat-Európában a II. világháború után a politikai 
és gazdasági integrációval párhuzamosan a regionalizmus, illetve a regionális identitás került 
előtérbe” (Palkó [2010]: 21.) 
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Az identitással foglalkozó bőséges szakirodalomból jelen tanulmányban csupán a témánk 
szempontjából legfontosabbakat van mód bemutatni. A fenti szerzők megállapításainak területi 
identitás szempontjából történő értékelésekor elmondható, hogy a társadalmi identitás, a 
csoporttudat vagy kollektív tudat tárgya mindig az egyéni és a csoportos önmeghatározáshoz, 
elkülönüléshez és összehasonlításhoz, sztereotipizációhoz, no és esetenként a 
diszkriminalizációhoz szükséges etnikai, nyelvi, ideológiai, politikai, vallási, vagyis kulturális 
kontextusú. Homogén nemzetállamban mindezek szerint felesleges is a további részletező 
oknyomozás, hacsak nem a részleges történeti-kulturális különbözőségeket (nyelvi dialektus, 
felekezeti megoszlási arányok) célozzák ezek. Vagy talán mégsem? 

A területi identitáskutatás eredményei 

Külföldi szerzők munkáinak eredményei 
A kisebb-nagyobb társadalmi csoportok tartós együttlétének természetesen földrajzi aspektusai 
is vannak, ezek alapján pedig okkal feltételezhetjük, hogy vannak identitáshordozására alkalmas 
terek. Ezek meghatározására szakosodtak azok a szerzők, akik a területi identitás kutatásával 
foglalkoznak.  

A területi identitás iránt érdeklődőknek számos elméleti és módszertani nehézséggel kell 
megküzdeniük. Ezek egyike, mely meglátásom szerint egyben a legtöbb félreértést okozza a 
szerzők között is, nem más, mint az a körülmény, hogy többnyire szinonímaként használatos, 
illetve a szóhasználatban keveredik egymással a területi- és a regionális, valamint a nemzeti 
identitás fogalma.40 Tovább bonyolítja a helyzetet az, hogy –mint majd látjuk – teljesen más 
feltételrendszer és tulajdonságok jellemzik a nemzeti, és megint más a területi identitást. 
Alapvető feladatunkat szem előtt tartva és hely hiányában is nélkülözni kényszerülünk a széles 
körű szakirodalom teljes bemutatását. Itt csupán azon alapvető munkák eredményeinek 
felvillantására van mód, amelyek területi léptéktől függetlenül bármely identitáshordozó terek 
társadalomtudományi tanulmányozására alkalmasak, vagyis önmaguk (és mások) vizsgálatainak 
tárgyát nem korlátozzák ab ovo valamely konkrét térkategóriára, pl. a települési, a nagytérségit 
alatta értő regionális, vagy éppen a nemzeti identitásra. Az ismertetés során ezért tekintek el pl. 
Bourdieau 1985-ös, mégoly jelentős munkájának bemutatásától, aki a régiót közvetlenül meg 
nem tapasztalható, csupán szimbólumokon keresztül interiorizálható, nyelvileg is elkülönülő 
képződményként kezeli. (Bourdieau [1985]) 

A külhoni szerzők közül fontos megemlíteni a finn Anssi Paasi [1989, 2000] nevét, aki a 
régióképz(őd)ésben a területi keretek kialakulását, a fogalmi keret (név, szimbólumok) 
létrejöttének fontosságát, az intézményes forma megteremtődésének jelentőségét, valamint az 
így megtestesülő tér hivatalos legitimációját (pl. igazgatási státusz) hangsúlyozza a regionális 
öntudat peremfeltételei között.  

Gaari Raagmaa [2002] modelljét a közismert Maslow-piramis alulról a második fokához 
(csoporthoz tartozás) vezeti le történelmi és területi szocializációs folyamat eredményének 
tekintve a regionális identitást, amely egyaránt magába foglalhatja az eszméket, a kulturális 
elemeket, a tájat, a dialektust, a történelmi elemeket és a gazdasági sikerességet.   

A téma társadalmi részvétel, aktivitás szempontjából történő tanulmányozása megkerülhetetlen 
Putnam társadalmi tőkéről alkotott nézetrendszere. A szerző a közösségi részvételt tekinti a 
társadalmi integráció legfontosabb alkotórészének. Amerikai és olasz empirikus kutatásokon 
alapuló megítélése szerint igazán jól működő társadalmak nem léteznek magas szintű társadalmi 

                                                           
40 Vö.: Blotevogel, Hans Heinrich – Heinritz, G., – Popp, Heribert (1989): „Regionalbewusstsein” – Zum Stand 
der Diskussion um einen Stein des Anstosses. – Geographische Zeitschrift 77, p. 65–88. 
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tőke nélkül, felhívja ugyanakkor a figyelmet ezen erőforrások csökkenő mértékére. (Putnam 
[1993, 2000]) 

A Henk van Houtum és Arnoud Lagendii szerzőpáros regionális identitás definíciójában a 
stratégiai távlatosság, a közös perspektíva, a gazdasági-társadalmi funkcionalitás és a kulturális 
összetartozás szempontjai egyidejűleg kell jelen legyenek egy bármekkora régió esetében. 
(Houtum–Lagendii [2001]) 

A definíciót illetően egyelőre többnyire egyet lehet érteni a téma nemzetközi szakirodalmát (a 
fentieken túl Luckerman [1964], Briggs [1985], Relph [1976] és Tuan [1973], Brockhaus [1981], 
Hasse–Krüger [1985], Meier–Dallach [1980], Bourdieau [1985], Blotevogel–Heinritz–Popp–Pohl 
[1989] stb.) szisztematikusan áttanulmányozó Palkó Katalin szintetizáló meghatározásával: „A 
térségi identitás a társadalmi identitástudat szerves részeként értelmezhető, melynek alapján az 
egyén a személyi kapcsolathálónál (network) tágabb, földrajzi kategóriákkal meghatározható 
társadalmi csoport tagjának érzi és vallja magát. A helyi, területi, közjogi és politikai struktúrák 
legitimálása jelentős mértékben múlik a helyi társadalom identitásán, sőt a helyi kötődés új 
fejlesztési erő- és forrásalapja is egyben – a közösségi aspektus semmiképpen sem hagyható 
figyelmen kívül. A regionális identitás tehát nem egyszerűen egy társadalmi identitástípus, 
hanem olyan – térbelileg lehatárolt alapon létrejött – forma, amelyben két egymással összefüggő, 
egymáshoz szorosan kapcsolódó kategória van, egy földrajzi-területi és egy kulturális…” (Palkó 
[2010]: 25.). Ezen összegzéshez, különösen az utóbbi szerzők által alkotott kritériumai (a lépték, 
a határok és a belső struktúra, az idődimenzió jelentősége, az identitás eltérő intenzitásának 
jellemzői és a társadalmi státuszcsoportok szerinti differenciáltság) alapján kidolgozott elemzési 
koncepció paraméterei (a kognitív, az affektív és a konatív elégedettség-szempontok kiemelése) 
járultak hozzá a legtöbbet. 

Hazai szerzők munkáinak eredményei 
A területi identitással kapcsolatos kutatások Magyarországon némileg megkésettek. A 
pártállami tudománypolitika hozzáállása miatt csupán a 1980-as évek második felében és az 
1990-es évek elején elszaporodó területi identitással kapcsolatos kutatói aktivitások alapvetően 
három okra vezethetők vissza. A kutatók egy része, A. Gergely [1991], Bőhm–Pál [1984], Bánlaky 
[1984], Pál [1984], Bőhm–Táll [1991], Oláh–Vágvölgyi [1984], Gedei [1997] a formálódó helyi 
társadalmak mozgásirányainak, az újrapolgárosodás jeleinek tanulmányozásakor fordították 
figyelmüket e terület felé. A helyi társadalmak térséghez kötődésével általában csupán 
érintőlegesen foglalkoztak, meglátásaik viszont számunkra is nélkülözhetetlenek. Fontos 
megemlékezni ebből a szempontból másrészt azokról a kutatásokról, amelyek külföldi 
egyetemek, alapok finanszírozásában valósultak meg a rendszerváltás időszakában. Ilyen volt pl. 
a „New Democracy and local governance” kutatási program vagy a japán Hokkaido Egyetem 
kezdeményezésére végzett kelet-közép-európai országokban lefolytatott kutatások sora.41  

A hazai területi identitáskutatások reneszánsza a rendszerváltás tényéből levezethető 
(önkormányzati és igazgatási terek esetleges reformja, megváltoztatandó területpolitika), és az 
EU-tagsággal járó aktualitás feladatok (területfejlesztési statisztikai térkategóriák 
jogharmonizációs szempontok szerinti átalakítása) adták. E kutatások bevallott tétje a „megye, 
vagy régió” kérdése, a területi önkormányzatiság hol- és mibenlétének eldöntése, 42 valamint az, 

                                                           
41 1995–1997 között a japán Hokkaido Egyetem megbízásából egy, a helyi politikai elit összetételét attitüdjét 
vizsgáló nemzetközi összehasonlító kutatási program magyarországi lebonyolítója a veszprémi székhelyű 
Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda volt (irodavezető: Agg Zoltán, kutatásvezető: Oláh Miklós). A 
kutatási eredmények Magyarországon kívül Lengyelországban, Bulgáriában, Horvátországban, Szlovéniában, 
Oroszországban és Japánban jelentek meg, lásd pl.: Occasional papers on Changes in teh Slavic-Europien 
World. szerk.: Prof Ieda Osamu. Slavic Research Center, Hokkaido University, 1998, Sapporo. 
42 Ld.: A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége által 1991-től évente, kezdetben Harkányban, aztán 
Pécsett szervezett „Európába megy-e a megye” című konferenciákat. 
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hogy hol és milyen minőségben épüljön ki az a területpolitikai intézményrendszer, amely az EU 
strukturális alapjaiból remélt források kedvezményezettje lehet. Bár az Európai Unió ezen a 
területen nem avatkozik bele a nemzetállamok belpolitikájába (és a szerzők csaknem 
mindegyike, legyenek – úgymond – megye- vagy régiópártiak, megjegyzi, hogy sem az ország 
tagfelvételét, sem pedig forrásszerzésre való alkalmasságát nem befolyásolja a hazai 
területpolitikai intézményrendszer centralizáltsága43), a kutatások finanszírozásának 
szerkezete, a támogatott vizsgálatok és a publikációk meghatározó része a szubnacionális 
szinten több megye összevonásával mesterségesen, a KSH elnökének utasítására (9002/1998. 
(S. K. 1.) közleménye a statisztikai fejlesztési régiók létrehozásáról) létrehozott ún. régiókat 
favorizálta. Ez a gyakorlat meghozta a maga eredményeit: tematizálta a hétköznapi és a politikai 
nyilvánosságot, és lassan eluralta a tudományos közbeszédet is.  

A felhasználói oldalon kezdetben jelentkező, információhiány okozta kényszer és az eredmények 
közti távolság nagyságából eredő bizonytalanságot jól jellemzik a megnevezésekben is 
megtestesülő következetlenségek. A szóhasználat kialakulatlanságára, viszonylagosságára 
Gergely András 1999-ben hívta fel a figyelmet: „A regionális/területi identitás szókapcsolatot is 
kezdi elérni a közhelyesség, ami egyben azt is jelenti, hogy sokszor feleslegesen, és ami ennél 
sokkal rosszabb, pontatlanul vagy helytelen kontextusban szerepeltetik. Politikusok, gazdasági 
szakemberek és újságírók divatszerűen használják, mindenfajta pontos tartalmi megjelölést 
nélkülözve.” (A. Gergely [1999]) Megállapítása a publikálás óta eltelt idő alatt sem veszített 
igazságtartalmából. 

 A társadalmi terekkel kapcsolatos publikációk konszenzusosnak nem nevezhető helyzetét 
illusztrálja egy másik szerző munkája. A régiófogalom szinte átláthatatlan dzsungelében 2006-
ban Szabó Pál próbált rendet tenni. (Szabó [2006]) Igen terjedelmes és alapos munkája 
eredményének összegzése abban ragadható meg, hogy a fogalmat használók körében a 
legnagyobb közös többszörös nem más, mint: „a régió meghatározott területi egység”, ami 
erősen függ a meghatározó személyétől. A társadalomföldrajzban a régió fogalmát megítélésünk 
szerint hiba a NUTS 2 területfejlesztési-statisztikai térkategóriával azonosítani. A fogalom főnévi 
(régió) és melléknévi, illetve jelzős szerkezetét (regionális) a települési és az országos szint 
között térben bárhol megjelenő és dokumentálható gazdasági és társadalmi jelenségek 
számára lenne szükséges fenntartani (mikro- és makroregionális szóhasználat révén estleg 
differenciálni), illetve bármilyen esetben szerencsés volna pontosan meghatározni a fogalmat. A 
jelen dolgozatban a félreértések elkerülése céljából regionális helyett a területi identitás 
fogalmát használjuk – a fenti értelemben, vagyis nem eleve elrendelt térkategóriára 
vonatkoztatottan, hanem csak ott, ahol a fogalom valós társadalmi tartalommal telítődik. 

A hazai területi identitáskutatás korai előzményei –egy kivételtől eltekintve, mint hamarosan 
látjuk – az 1980-as évek elejéig, az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének hat kötetnyi 
publikációt eredményező „Helyi hatalom–helyi társadalom” c. kutatási programjáig vezethetők 
vissza. 44 1984-es írásában Bánlaky Pál a helyi társadalom fogalmát az alábbiak szerint írta 
körül: 

- geográfiai, településföldrajzi kategóriákkal relatíve pontosan körülhatárolható, 

- meglehetősen állandó népességű,  

- valamiféle belső struktúrával rendelkező képződmény. 

                                                           
43 Ld. pl. Egyedi György: A területfejlesztés tudományos megalapozása. A magyar területfejlesztés illeszkedése 
az Európai Unió területfejlesztési politikájához. Glatz Ferenc (szerk.): Területfejlesztés és közigazgatás-
szervezés. Budapest, MTA, 18. p. 
44 Szerk.: Bőhm Antal–Pál László, 1983–1988. TI. Budapest. 
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Lokális közösségről akkor beszélt, ha mindennek „közösséggé szerveződött népessége van”. 
Definíciója alapján tulajdonképpen bármekkora (legalábbis a települések határain túlmutató) 
nagyságú teret kihasíthatnának a térből, a szerző viszont nem hagyott kétséget a felől, hogy 
településekre gondolt. (Bánlaky [1984]) 

Rechnitzer János régióról alkotott véleményében „…az egymással összetartozó-kapcsolódó és 
ezáltal is lehatárolható jelenségek és folyamatok közül a gazdaságot…” tartja a meghatározó és 
egyben generáló faktornak. (Rechnitzer [1992]) 

Szakál Gyula településimage-vizsgálatai kapcsán tett megjegyzése témánk szempontjából 
szintén továbbgondolandó: „A kedvező helyi image a lokális identitás egyik legfontosabb eleme, 
amely mindezidáig a legolcsóbb és a leghatékonyabb településfejlesztési beruházásnak 
bizonyult.(…) Az indivíduum nem ott ér véget, ahol teste lehatárolja őt, hanem azt a területet is 
magáénak érzi, amelyre kivetíti önmagát. Ez által válik a mindennapi környezethasználat a 
falvak, városok, tájak és emberek azonosságérzetének igen fontos elemévé.” (Szakál [1993]) 

Bőhm Antal szerint a területi identitásra egyrészt a helyi társadalom szervezettsége, szociális 
összetétele, érdekképviselete, funkciója, másrészt a terület gazdasági, igazgatási, kulturális 
prosperitása, a térséghez kötődés mellett felekezeti, etnikai megkülönböztetés és a sikeresség45 
van általában hatással. (Bőhm [2000])  

Enyedi György a területfejlesztés térkategóriáiról és a közigazgatás szervezésről szólva jegyezte 
meg, hogy „a szereplők jelentős része elvben támogatja bár a regionalizálást, …területi kötődései 
szűkebb térben érvényesülnek, sokkal erősebbek megyei, vagy kistérségi, sőt települési 
léptékben.” A szerző e fejezetben történő idézésére azonban az ad okot, hogy írásának következő 
oldalán a területi identitás peremfeltételeire vonatkozóan figyelemre méltó szintézist ad: „…a 
régió egyelőre olyan modernizációs fogalom, amelyhez sem ismeretek, sem érzelmek, sem 
érdekeltségek nem kötődnek.” (Enyedi [2000]: 21–22.) 

Észak-dunántúli elit kutatásai alapján Bugovics [2004] azt állítja, hogy az egyének területi 
identitását mindenekelőtt az emberi kapcsolatok, a csoporthoz tartozás érzése, továbbá 
egzisztenciális tényezők határozzák meg. Másodsorban jelentősége van még a természeti és a 
mesterséges környezeti elemekhez való kötődésnek, míg a művelődési-kulturális lehetőségek 
hozzáférhetősége a dobogó utolsó fokára szorulnak. 

1990 óta könnyen tanulmányozhatók azok a hazai kistájak, melyek több idézett szerző munkája 
szerint szintén hatással lehetnek a társadalom területi identitásának alakulására. Ezek a terek 
azonban földrajzi terek, és a tapasztalatok szerint nem biztos, hogy egy az egyben megegyeznek 
a társadalomföldrajzi terekkel. A kataszter hézagmentesen fedi le az ország területét. A 
nagytájakat (makrorégió, 6), középtájokat (mezorégió, 33), kistájcsoportokat (szubrégió) és 
kistájakat (mikrorégió) tíz témakör szerint leíró kiadvány földrajzi helyzet, szomszédság, 
területhasznosítás, domborzat, földtani adottságok, éghajlat, vízrajz, növényzet, talajzat alapján 
tipizálja tereinket. A 230 kistáj számszerűsége okán talán lehetne is a keresett járások alanya, 
ezek azonban csak ritkán egyeznek meg a társadalmi terekkel is, ilyen esetekben azonban 
érdemes számolni létezésükkel egy esetleges igazgatási-területi reform kapcsán. (Marosi–
Somogyi [1990]) 

Még gyakrabban érintett identitáshordozó elem a nemzeti-etnikai hovatartozás szerinti 
elkülönülés, mely az esetek többségében önmagában is elegendő a térben ily módon elkülönülő 
helyi társadalmak identitásalapú megkülönböztetésére. Olyan karakteres nemzeti-etnikai 
elkülönülésekről, mint pl. a Giró–Szász [2003] vagy Palkó [2010] által vizsgált Spanyolország 
esetében tapasztalható, nem találkozunk. A Kósa–Filep [1975] szerzőpáros által összegyűjtött 

                                                           
45 Vö.: Sikeres helyi társadalmak Magyarországon. Agroinfor Kiadóház, 2000. 
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munka 208 néprajzi csoportot, tájat sorol fel. A figyelemre méltó munka eredményeképpen egy 
lapra került az Alföld, a Dunántúl (s a történelmi Magyarország okán Erdély, Felvidék stb), 
valamint a mindössze három baranyai községből (Daróc, Kopács, Laskó) álló „Alfalusiak” is, 
vagyis aligha lehetne egy az egyben alapul venni a modern kori járások területének 
megszerkesztésekor. A magyarországi régiópárti lobbi profitálhatott volna a kiadvány népzenei 
dialektusokra (Bartók [1966]: 105.) vagy a népi tánckultúra területi tagozódására (Martin 
[1972]) utaló megállapításaiból. Az előbbiből négyet (a négy nagytájról van szó), az utóbbiból 
hármat (nyugati vagy dunai, középső vagy tiszai, keleti vagy erdélyi) különböztet meg a 
szakirodalom. 

A jelentős tájesztétikai, kultúrtörténeti és közösségi vonzerővel rendelkező társadalmi terek 
közül jól dokumentált a Balaton és térsége. (Oláh [2007]) Az üdülőkörzethez történő kognitív és 
emotív kötődés igen magas foka mutatható ki mind az állandó, mind pedig az üdülőnépesség, de 
a helyi és az országos elit viszonylatában is. (Csite–Dombi–Kovács–Oláh–Retz–Eiselt [2007]) A 
helyi társadalmak által számon tartott helyi termékek, jeles emberek identitásépítő hatásáról 
Oláh Miklós számolt be ([2000]: 173.), ma már számos település sikerrel építi arculatát híres 
szülöttjeire.46 

Ha el is fogadjuk ezen kulturális alapú társadalmi terek egykoron volt, ma jobbára a 
táncházakba, ünnepi műsorokba szorult létezését, okkal kérdezhetjük, melyek a mai 
Magyarországon az identitáshordozásra képes és/vagy alkalmas terek, és milyen módszertant 
követve járunk el a leghelyesebben annak érdekében, hogy ezeket megtaláljuk? 

Kutatói állásfoglalások a hazai identitáshordozásra alkalmas társadalmi terekről 
Az organikus, lakóhelyükhöz feltételezhetően identitással viszonyuló helyi társadalmak 
közösségi terek tervezésekor való megkerülhetetlenségére hívta fel a figyelmet az 
etnoregionalizmus jeles hazai képviselője: „…e helyi társadalmak, a civil régió betájolása, 
megismerése nélkül ma már hiteltelen bármiféle impozáns reformterv (…) a helyi társadalmak 
és környezetük többé-kevésbé funkcionális, organikus egységek, köztük természetesen, vagy 
emberi hatások, tudomásul vett távolságok és együttműködés útján kezelendők… Vannak eltérő 
nagyságú térségek, mint város, falu, üdülőkörzet, puszta, tanya, kistáj és így tovább” – 
bizonytalanodik el a szerző a területi léptéket illetően. (A. Gergely [1993]) E kutatási irány 
nemzetközi összehasonlítás alapján mérhető hazai viszonylagos súlytalanságának oka a kritikus 
mértéket el nem érő nemzetiségi-etnikai tagoltságban adható meg. (Joó [1988], Grúber [2002]) 

Egy 2001-ben, Komáromban rendezett konferencián Bőhm Antal számolt be egy 
Magyarországon is lefolytatott (1992, 1996) nemzetközi összehasonlító vizsgálat47 
eredményeiről. Ezek szerint hazánkban a két időpont között a helyi vezetők körében 
felerősödött a lokális és a nemzeti identitás, meggyengült viszont a megyei identitás, regionális 
identitással (értve ez alatt a megyei és az országos szint közötti területi léptéket – OM) pedig 
nem is találkoztak, ahogy európai vagy közép-erópai identitással sem. (Bőhm [2000, 2002]) 
Elmondása szerint – bár a vizsgálat nem tért ki a kistérségi identitás vizsgálatára – a szerző azon 
tapasztalatát osztotta meg a jelenlevőkkel, miszerint a kistérségek szintjén erősödőben, 
újjászületőben volt az identitás.48 A lokális identitás jelenségét a civil társadalom hetvenes 
évektől tapasztalható eszmélésének és a rendszerváltást követő felerősödésének tudta be.  

                                                           
46 Ld.: pl.: a pécsi Parti Galéria „Városfoglalás” című akciója, melyet a város identitásépítésében játszott 
szerepe miatt a közelmúltban karolt fel  Pécs MJV Önkormányzata –MR-I. 2011. 06.01. 
47A „New Democracy and local governanc” c. kutatási programról van szó (Betty M Jacob, Krzysztof Ostrowsky, 
Henry Teune, ed.: Demokracy anf Local Governance Ten Empirical Studies. Honolulu, Hawai’i, Matsunaga, 
Institute for Peace, University of Hawai’i, 1993. Magyarországon a programban az MTA PTI önkormányzat és 
helyi társadalomkutató csoportja vett részt. 
48 Állítását a szerző Abaújjal, a Bereg-Tiszahát vidékkel, Szigetközzel, Kemenesaljával illusztrálta. Vö.: 
Comitatus, 2002. 4. 30.p. 
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Szoboszlai szerint a táji-területi identitást Magyarországon három földrajzi téregység 
esetében érdemes a siker reményében vizsgálni. Ezek egyike a történeti, gazdasági, 
kulturális, illetve etnoregionális hagyományokon is alapuló kistérség, mely az ott élők 
tudatában mélyen gyökerező földrajzilag lehatárolható terület. A szerző a megyét tartja még 
ilyennek, az ui. közigazgatási funkcióval is rendelkezik, olyan történeti képződmény, amely 
változó földrajzi keretek között működött, de a régiót se tartja ilyen szempontból 
alkalmatlannak, az ui. szerinte a társadalomban és a gazdaságban zajló globalizáció 
következtében a térfolyamatokban felértékelődő térelem. (Szoboszlai[2003]) 

A tiszazugi identitáskutatásról történő beszámolóban Szűcs [2008] szerint két jelentős mozzanat 
emelhető ki. Említésre kerül egyrészt, hogy a hivatalos közbeszédben egymást gyakran váltó 
megnevezések nincsenek jó hatással az ott élők területi identitására, másrészt az elsők 
között emeli be a szakirodalomba a korábban Magyarországon ilyen kontextusban legalábbis 
nem használt etnikai dimenzió területi identitásalakító hatását: „A terepmunka során felvett 
interjúk elemzése alapján megkülönböztethetünk a területi identitást erősítő, csökkentő, illetve 
ambivalens szempontokat, tendenciákat. Tapasztalataink szerint a tiszazugi identitás erősségére 
egyértelműen negatív hatással van a tiszazugi falvak egy részében megfigyelhető etnikai 
átrendeződés. Több településen – például Csépán, Tiszakürtön – a cigány származású lakosság 
(kiemelés: OM) aránya jelentősen növekedett az elmúlt évtizedekben. A falvak egy részében – 
főként a lakosság érzékelése szerint – már lassan azt a Havas Gábor által leírt „kritikus határt” 
éri el a cigány lakosság számaránya, mely felett az etnikai átrendeződés visszafordíthatatlanul 
felgyorsul. Évtizedek óta számtalan kutatás bizonyította, hogy Magyarországon a cigányok a 
leginkább elutasított etnikai kisebbség, (Havas [1999]: 163–204.) így az országos tendenciákkal 
egybevágó eredmény, hogy ezen falvak többségi lakosságának jelentős része is nagy társadalmi 
távolságot tart a falubeli cigányoktól, így egyre kevésbé vállal azonosságot lakóhelye 
közösségével, egyre kevésbé vállalja fel lokális és tiszazugi identitását.” (Szűcs [2008]: 79.) E 
megállapítás számos újabb kérdést vet fel, amit e helyen aligha tudunk megválaszolni, viszont a 
jövőben nyilvánvalóan megkerülni sem tanácsos ezeket a felvetéseket. 

A települési szint mellett a területpolitika által erősen leértékelt megyét tartja olyan térségi 
szintnek, melyhez identitás társítható. „…Bár az identitás rendkívül gyenge közjogi és 
szociológiai bázissal rendelkezik, még mindig az identitás talán egyetlen, valamelyest 
kimutatható dimenzióját-keretét adja annak ellenére, hogy a régióról az elitnek egyre több 
tudása, információja van. A megye, mint földrajzi lépték fennmaradása nem a jelenlegi 
megyepolitikának köszönhető, hanem annak, hogy az állam , a társadalom, sőt, a gazdaság, 
különösen a szolgáltató intézmények jelentős része még mindig megyei léptékben, megyei 
határok között szerveződik, illetve a régió elitjének mindennapi mozgástere is szűkebb a 
régiónál… tradíciók, intézmények hiányában a regionális identitás megteremtésének az esélye 
talán még kisebb, hiszen a megyei identitás romjain nagyon nehéz lesz regionális identitást 
építeni.” – állítja Kákai [2000, 2009], utolsó mondatával Pálné [2000] egyik tanulmányának 
megállapítására utalva, aki szerint „a megyék felszámolására épülő regionális stratégia (…) 
kudarcra van ítélve”. Területi identitással rendelkező térkategóriának Kákai a települési és a 
megyei szintet tartja. Meglátása szerint a mikroregionális terek és a fejlesztési statisztikai régiók 
közül belátható időn belül az előbbi alkalmassá tehető identitás hordozására, az utóbbi 
kevésbé.49 

Pálné Kovács Ilona kutatásszervezői50 és iskolateremtő51, illetve kutatói munkássága (Pálné 
[1991, 1997, 2001, 2004a, 2004b, 2005, 2007, 2008a, 2008b, 2009]) megkerülhetetlen a hazai 

                                                           
49 Kákai Lászlóval készült interjú alapján. (Csite A.-Oláh M.), Pécs, 2011. 03.30. 
50 Ld.:pl.: OTKA T037278/2004., BUB-K 78294, 49453/2005 
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területi identitáskutatás áttekintésekor, ennek ismertetése a jelen terjedelmi keretek között 
viszont nem lehetséges. Politológiai megközelítést alkalmazva ő tette fel a hazai 
szakirodalomban először azt a kérdést, hogy „vajon a települések és a központi kormányzat 
közötti hatalmi „senkiföldjét” a kormányzat, vagy a regionális érdekek foglalják-e el.” (Pálné 
Kovács [1990]: 3.) Az ún. önkormányzati-közigazgatási középszint vitában a szerző megyepárti 
nézeteinek is hangot adott (Pálné, Kovács [2002]: 619.), viszont később számos regionalizációt 
(ez alatt a NUTS 2-es szintet értve) előkészítő projektben vállalt szerepet.52 Véleményének 
alakulásában a megyei önkormányzatok feladat- és hatásköreinek kiüresítése, és az ezt 
hamarosan törvényszerűen követő anyagi ellehetetlenülés és intellektuális leépülési folyamat, 
morális válság is szerepet játszhatott. 2000-ben publikált véleménye szerint „A megyei identitás 
tehát rendkívül gyenge közjogi és szociológiai bázissal rendelkezik, fennmaradása igazgatás-
földrajzi realitásának és a történelmi tradícióknak köszönhető csupán, és legfeljebb annak a 
szűk, egymás között is megoszutott megyei politikai-adminisztratív elitnek, amely talán nem is a 
„megyéjéhez”, hanem a székéhez ragaszkodik.” (Pálné, Kovács [2000]: 50.) Pálné politológiai 
munkásságában, a közösségi terekkel kapcsolatos állásfoglalásaiban kezdettől szerepet kap az 
identitás, e tényező meglétét, illetve hiányát azonban nem kizárólagos vagy meghatározó 
tényezőként kezeli a társadalmi terekről való gondolkodás, vélemény- és modellalkotás során. Jó 
példa erre a valódi regionális attribútumokkal nem vádolható, identitásfaktorral nem 
jellemezhető magyarországi NUTS 2 régiók területfejlesztési szempontú favorizálása, és a 
mindezekkel dokumentáltan (Oláh [2007]: 3–17.) rendelkező Balaton régió és a fővárosi 
agglomeráció intézményesítettsége megszüntetésének felvetése. (Pálné, Kovács [2000]: 52.) A 
regionalizációs folyamatok elősegítése, bátorítása, érdekében fogant kutatói aktivitásai során 
sem huny szemet a tekintetben, hogy a fejlesztési-statisztikai régiók területére adresszált új 
feladat- és hatáskörök telepítésekor tudatosítani szükséges e a terek identitás-deficitjét, mely 
körülményt a latin-amerikai tapasztalatokból táplálkozó szerző Borello [1992] ajánlásai 
(lényege szerint a régiókat politikai és szociológiai értelemben is meg kell konstruálni annak 
érdekében, hogy képesek legyenek saját fejlődési potenciáljukat kihasználni) alapján a régiók 
politikai marketingjének kidolgozásával javasol ellensúlyozni, melyhez szempontokat is nyújt. 
(Pálné [2000]: 54.) Számos hazai kutató53 figyelmét ő hívta fel a területi identitás vizsgálatának 
fontosságára. 

Az elmúlt évtizedben néhány fiatal kutató munkásságában kiemelt szerepet kapott a területi 
identitás vizsgálata. Bugovics Zoltán a területfejlesztés területén, Palkó Katalin a 
regionalizáció és a regionalizmus kérdésköre, a régiók területi intézményesítés oldaláról történő 
hasznosítás, míg Nagy Gábor Dániel a társadalmi tőke és a területi kötődés összefüggései felől 
közelítve foglalkoztak a tárggyal. 

Bugovics [2004] a pszichológia, a szociológia és a társadalmomföldrajz módszertani eszköztárát 
alkalmazva végzett vizsgálatai eredményeképpen jutott arra a következtetésre, hogy az észak-
dunántúli elitcsoportok területi identitása elsősorban a lakóhelyhez, aztán ettől elmaradó 
mértékben az ország egészéhez köthető (nemzeti identitás), melyet a megye követ, különösen a 
községekben élők körében. Utóbbiaktól valamelyest elmaradó mértékű kötődést regisztrált 
Bugovics kistérségi szinten, ezt viszont a község- és a városlakó elitcsoportoknál egyaránt 
tapasztalta. A szerző arról is beszámol, hogy a földrajzi kistájak, országrészek, és az Európai Unió 
(vagy éppen a szubkontinentális kategóriák) esetében nem tapasztalt identitást, ahogy 

                                                                                                                                                                                     
51A vezetésével működő  PTI Interdiszciplináris Doktori Iskola keretében számos fiatal kutató (pl.:Palkó Katalin, 
Nagy Gábor Dániel) figyelmét hívta fel a regionális identitás kutatásának fontosságára. 
52 Ld.:pl.: IDEA-program, Programvezető:Ágh Attila, eredményeiről ld.: Idea és valóság Az IDEA közigazgatás-
korszerűsítési program négy éve szerk.:Kádár Krisztián, Bp.2008., vagy: A politika új színtere, a régió 
Szerk.:Pálné Kovács Ilona, PTE, Századvég, Pécs-Budapest, 2009. (OTKA 49453) 
53 Pl.:Kákai László, Palkó Katalin, Nagy Gábor Dániel, Oláh Miklós 
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regionális szinten sem. Tapasztalatai szerint a fejlettebb térségek lakói jobban kötődnek 
környezetükhöz. A bizalmi tőke identitásra gyakorolt hatásával kapcsolatban a szerző pozitív 
összefüggést találva igazolja a putnami hipotézist. (Bugovics [2004]: 5–19.) Bugovics azon 
állítását, miszerint a nemzeti identitás jelentős közvetlen hatással bírna a területi identitásra, 
hamarosan kifejtendő okok miatt vitathatónak tartom. 

A szerző a fenti tapasztalatokra támaszkodva készítette el nagyszabású munkáját. (Bugovics 
[2007]) Bevezetőjében helyesen tűzi ki egyebek mellett azt a célt, hogy kiderítse, „…a területi 
identitással rendelkezők milyen területi-földrajzi egységekhez kapcsolják identitásukat.” 
Fejtegetéseivel a területiség beágyazottságának szükségszerűségeit, funkcióit járja körbe úgy, 
hogy „…közben ágyat vet a területfejlesztés lepedőinek.” (Bugovics [2007]: 13–16.) A komoly 
szakirodalmi tájékozódáson alapuló, empirikus elemekben is igen gazdag munka 
eredményeképpen a szerző 2004-es eredményein túl megállapítja, hogy 

- a területi identitás mértéke a bizalmi és részvételi logika szerint a nagyobb területi 
egységektől a kisebbek felé haladva nő, viszont ebben a felismerésben érzékelhetően 
gondjai vannak az általa itt is magas fokúnak minősített nemzeti identitással, amit 
modelljében kivételként tart számon. 

- A nemzeti identitást a csoport hovatartozás társadalmi élményével magyarázza, s ezen 
felismerés által módosítja elméleti konklúzióit, miszerint 

- A területi identifikáció azon térkategóriákban jelenik meg intenzíven, ahol a területiség 
és a csoport-hovatartozás érzése a kulturális-társadalmi szerkezetben metszi egymást. 

- Ezen még az identifikációs szükségletek elfojtásában jeleskedő, ugyanakkor az 
identifikációra érdemes területi egységek kiválasztásában orientációs szerepet betöltő 
ún. „kvázi-közösségek” hatásai sem módosítanak jelentősen. A bizalom, a társadalmi 
aktivitás, az otthon szeretete, a gazdasági fejlettség, a megfelelő infrastruktúra, az emberi 
kapcsolatok minősége, a megfelelő kulturális és művelődési lehetőségek, a természetes 
és a mesterséges környezet esztétikuma egyaránt pozitív hatással van a területi identitás 
kialakulására és megtartására. 

- A társadalmi identitás kialakulására és megtartására inspiráló tényezők hatnak, mint pl. 
a globalizáció. (Bugovics [2007]: 259.) 

Bugovics végső következtetései: 

- A lokális-szomszédsági, és a nemzeti-országos szinten mérhető, Magyarországon 
kimagaslóan magas fokú területi identitás. Lanyha azonosságtudat tapasztalható a 
megyei szintnél és éppen jelenlevő a kistérségnél. Nincs sem regionális, sem 
országrészekre utaló, transznacionális vagy európai identitás. Ld. még(Merkovity 
[2008]). 

- A területfejlesztés az identitáson, a társadalmi akaraton kell, hogy alapuljon, vagyis a 
lokálison, kistérségin és a regionálison  

- Bár a magyar lakosságban nincs hajlandóság a regionális identitás felépítésére, mivel 
társadalomidegen képződményről van szó, mégis szükség van a területfejlesztésben a 
régiókra, mert „…ideológiailag, történelmileg, társadalmilag egy tiszta tabula rasa 
lehetőséget vetíti előre”. 

- A régióhatárokat szakmai és társadalmi vita alapján kell meghúzni, azonban 
„…elöljáróban kiemelendő, hogy nem feltétlen kell a megyehatárokat tiszteletben 
tartani.”  
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- A regionális identitáskép kialakításával gazdaságot élénkítő, az adott társadalmat 
aktivizáló (…) fejlesztések hozhatók létre (…) a regionális gondolat szűrheti ki a kisebb 
területi egységek közti rivalizálást. 

- Területi méretével (a régió) képes szélesíteni az endogén lehetőségek palettáját, tovább 
növelve a gazdasági versenyképesség lehetőségét, s erősítve a társadalmi beágyazottság 
potenciálját.  

- „Fontos kritérium a regionális szerkezetben a megyék teljes kiiktatása”, javasolható a 
kistérségi és regionális önkormányzatok kialakítsa. 

- A föderatív szisztémán is érdemes elgondolkodni. (Bugovics [2007]: 274-277.) 

Jelentős hibának tartható, hogy a szerző már munkája elején, a bevezetőben (Bugovics [2007]: 
13.) állást foglal a legfontosabb sarkalatos kérdésekben, s ezektől későbbi, annak ellentmondó 
kutatási eredményei sem tántorítják el.  

Palkó az általa vizsgált nyugati országokat elemezve megállapítja, hogy a regionalizálás ezekben 
az országokban túlmutat a kisebbségi és történelmi tényezőkön, és – a szoros kapcsolódási 
pontok vitathatatlansága mellett – elsősorban társadalmi-politikai gyökerű. (Palkó [2007, 
2010]) A nagy nyugat-európai demokráciák majd’ mindegyikében jelen van a regionális 
identitás, amely eltérő okokra vezethető vissza (tradicionálisan etnikai, történelmi, földrajzi, 
esetleg vallási). Megléte a fejlődés egyik kritériuma; a belső tényezők aktivizálásakor, a 
regionális fejlődési folyamatok kialakulásakor vagy az új régiók létrehozásakor a sikeresség 
egyik előfeltétele. Az erősebb identitástudat a versenyképességre és a sikerességre pozitív 
hatással van, illetve fordítva, azaz minél fejlettebb egy térség, annál erősebb a kötődés foka „a 
regionális identitások nem maradnak meg 1000 évig vagy még tovább; sokkal inkább 
„kitaláltak”, propagáltak – a fejekben több-kevesebb sikerrel rögzültek. Ez azonban korántsem 
jelenti azt, hogy tetszés szerint előállítható lenne (pl. marketingkampánnyal), hiszen rendszerint 
csak történelmi dimenzióban és bizonyos feltételek között fejlődhet ki (…) nálunk a 
regionalizáció, és ezzel összefüggésben a területi identitásépítés nem egy sikertörténet, összetett 
és többrétegű problémahalmazra vezethető vissza. Egyik tényezőjeként a közigazgatás gyakori 
átszervezése jelölhető meg, amely nem tette lehetővé az erős területi identitásbázis kialakítását. 
A – főként baloldali kormányokhoz kötődő – regionalizációs törekvések kudarcot vallottak, 
többnyire azért, mert a folyamat elindítói nem voltak tekintettel arra, hogy az új egységnek a 
decentralizáció terepévé kell válnia. Egy valódi decentralizált struktúrában ugyanis a regionális 
és a lokális szereplők részt vehetnek a területi programok elkészítésében, és rendelkeznek az 
ezek végrehajtásához szükséges eszközökkel. Hazánkban ezzel szemben a kormányzat akarja a 
regionális szint szerepét és feladatait is megszabni, sőt ellátni, figyelmen kívül hagyva a területi 
érdekek többségét; a formálódó új rendszert pedig saját klientúrája „helyzetbe hozására” 
használva fel (lásd a regionális fejlesztési tanácsok összetételét és működését). (…) A kudarc 
másik oka abban keresendő, hogy olyan homogén nyelvi, történelmi és kulturális gyökerekkel 
rendelkező területi egységet, amely a nyugat-európai identitásmintáknak is megfeleltethető, 
nem vagy alig találunk. Az e jellemezőkkel körülírható tér Magyarországon elsősorban maga az 
állam, másodsorban pedig – az értekezésben is vázoltak alapján – jelen ismereteink és a 
vonatkozó kutatások szerint ma többé-kevésbé a megye, amely még csíráiban hordozza annak 
lehetőségét, hogy a közös múlt és kultúra bázisán identitáshordozó egységgé váljon. (...) A 
magyarországi regionalizáció egyik legfontosabb motivációja pedig nem más, mint az uniós 
forrásokhoz való hozzáférés. (…) Az alulról építkező régiók esélyei ma rendkívül behatároltak 
(gazdasági, kulturális és történelmi korlátok), ráadásul általuk egy fontos kritérium, az ország 
teljes területének lefedettsége sem biztosítható – az tehát kevéssé valószínű, hogy a középszintet 
kizárólag a regionalizmus eredményeként létrejövő egységek alkossák. Bármennyire is 
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egyértelmű, hogy „a regionális reformot körülvevő bizonytalanságok, a kormányzati 
intézkedések ellentmondásai okán nem várható, hogy a szereplők saját érdekeik és eszközeik 
bázisán alulról építsenek régiót (…), mégis számolni kell velük, sőt próbálkozásaikat támogatni 
kell (ld. például Balaton régió), hiszen ha a létrehozandó mezoszint egyes elemei már 
identitástudattal rendelkeznek, sikerességük sokkal inkább garantálható…” (Palkó [2010]: 167–
169.)  

Nagy Gábor alapos szakirodalmi tájékozódás birtokában, meghatározóan a putnami 
tapasztalatokra és állításokra építve foglalkozik a társadalmi tőke-területi kötődés-területi tőke 
kérdéskörével. A területi identitás elemei közül a területi kötődés mértékét és az általánosított 
bizalom összefüggéseit vizsgálta a magyar NUTS 2 régiók példáján. Témánk szempontjából a 
szerző azon kutatási eredménye érdemel figyelmet, miszerint a „ A területi kötődések  
elemzésének eredményei alapján kijelenthetjük, hogy minél inkább távol kerülünk a lokalitás 
határaitól, az emberek annál kevésbé kötődnek az adott területi szintekhez”.54 Az olyan, általa 
hagyományos területi szintnek nevezett térkategória, mint a település, nemzet esetében az 
összefüggést nagyobb eséllyel lelhető fel, különösen az elsőnél. (Nagy [2011]: 167.) 

A hazai szerzők munkássága a vizsgálatok céljait illetően szintén csoportosítható. Az első 
generációs identitáskutatók általában a helyi társadalom működésére irányuló, azt alaposabban 
megismerni szándékozó munkákat jegyeznek. Ezektől eltérően a későbbi munkák zöme a 
kilencvenes évektől jól definiálható politikai érdekcsoportok55 és szervezeti lobbik56 aktivitásai 
nyomán keletkeztek vagy valamely területpolitikai intézményesítési modellt támogatandó jöttek 
létre, esetenként nagyvonalúan kezelve a tudományos munkáktól méltán elvárható 
módszerességet és/vagy objektivitást. Paradigmatikus váltást jelent a hazai identitáskutatásban 
az a pillanat, amelytől nem valamely kiemelt figyelemben részesített térkategória képezi 
identitás szempontú kutatások tárgyát, hanem a kutatások éppen arra irányulnak, hogy alapos 
elméleti és módszertani tudás birtokában elfogulatlanul közelítsenek a társadalmi terekhez. A 
modern kori járások alkalmas központjainak és területének kialakításához kötődő projekt 
keretében akkor járulunk hozzá használható tudással57 a munkához, ha helyes elméleti 
alapokon, alkalmas módszerrel közelítve a feladathoz keresünk és találunk 
intézményesítésre alkalmas társadalmi tereket a települések és a megyék között 
Magyarországon. 

 

Az alsó középszint helye és alkalmassága az identitáshordozó társadalmi 
terek között 

A területi identitást tehát a társadalmi kötődés részeként definiálhatjuk. Kialakulásában és 
ápolásában kognitív és emotív, affektív elemek bonyolult szövete játszik szerepet, mely 
szocializációs mechanizmusokon keresztül érvényesül. A térséghez kötődésben markáns szerep jut 
a rokonsági, szomszédsági, munkahelyi kapcsolatoknak, a tulajdonlás tényének és mértékének, 
egzisztenciális szempontoknak, valamint a természeti és az épített környezet minőségének, 
karakterességének, számontarthatóságának, az adott térkategória politikai-igazgatási 
stabilitásának, intézményi ellátottságának, és általában az időnek, a hagyományok meglétének és 
a „gyökerek” hosszúságának. Attól függően, hogy ezek tényezők milyen területi metszetben hatnak 
az egyénre, kötődik az egyén, és a helyi társadalom meghatározó része az őt fizikailag és 
kulturálisan körülvevő tér kisebb-nagyobb szeletéhez. A területi identitás kialakulásában és 
                                                           
54 A szerző 2011. 02. 21-i prezentációjának 27. diája Pécsi Tudományegyetem, BTK, Pécs. 
55 Pártok párt- és kormányprogramjaikban megfogalmazott területpolitikai elképzeléseinek tudományos 
támogatásáról, önkormányzati szövetségek érdekérvényesítéséről van szó. 
56 Állami és önkormányzati bürokratikus apparátusok, tudományos műhelyek érdekérvényesítéseire gondolok. 
57 Utalás a Hétfa Elemző Központ szlogenére: „A használható tudásért”. 
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karbantartásában a személyes és közösségi élmények mellett az adott teret szimbolizáló 
attribútumok ismertsége és elfogadottsága is szerepet játszik. A területi identitás térbeliségére a 
helyi társadalom szociológiai minősége is hatással van. Okkal feltételezhetjük, hogy az átlagosnál 
képzettebb, magasabb jövedelmű, rendszeres helyváltoztatásokat feltételező foglalkozású helyi 
társadalom nagyobb léptékű terek befogadására predesztinált, ez által nagyobb terekhez való 
kötődésének kialakulása valószínűsíthető. Az identitáshordozó terek helyi társadalmának 
térséghez kötődése egyfajta társadalmi tőke is egyben. A területi identitás a fenntartható 
térségfejlesztés egyik legfontosabb belső erőforrása is. Előjelétől és intenzitásától függően 
katalizálhat előre mutató helyi gazdasági, társadalmi folyamatokat, illetve ilyenek gátjává is 
válhat. (Oláh [2000]: 143–183.) 

Mint láttuk, a szerzők mindegyike egyetért a lokális és a nemzeti identitás vizsgált, populációtól 
független meglététől és intenzív érvényesülésétől. Ezek mértékét a lakóhely és a nemzet 
sikerességének előjele árnyalhatja, jó esetben erősítheti, rossz esetben gyengítheti.  

A területi identitáskutatás dzsungelében megfigyelhető gyalogösvények hálózata első pillantásra 
inkább tűnik labirintusnak, mint könnyen átlátható és átjárható rendszernek. Szerencsére van 
olyan szerző, igaz, az. ún. területi identitáskutatás dandárját jóval megelőző időkből, aki segít az 
eligazodásban. Szűcs Jenő történészről van szó.  

 Szűcs Jenő 1973-ban elkészült jeles munkájában, a „Nemzet és történelem” címűben a 
nemzet középkori fogalmát, a nemzettudat korai előzményeit vizsgálva, más hasonló 
jelenségektől megkülönböztetve mutat rá azokra a lényeges különbségekre, amelyek figyelmen 
kívül hagyása eredményezi a szerzők nagy részénél azokat az elméleti és fogalmi 
tisztázatlanságra visszavezethető anomáliákat, melyek máig nehezítik a területi 
identitáskutatások eredményeinek használhatóságát. „A szülőföld, a falu, a város, a tartomány 
szeretete igen ősi pszichikai kötöttség. (…) Ez azonban nem a „patriotizmus”. Az egyik nagy 
különbség eme ősi érzés és a patriotizmus közt, hogy a kettő tárgya többnyire nem esik egybe. A 
politikai „haza” – hacsak nem városállamról van szó, általában sokszorosa annak a szűkebb 
tájéknak, amelyhez a gyermekkor konkrét emlékei, vizuális élményei fűznek: ahol ismerem a 
szokásokat, az embereket, s még az ételek és italok íze is jobb, mint bárhol máshol. Ehhez a 
szinte ízlelhető-szagolható –„édes”– területi valósághoz személyes kontaktus fűz, míg „széles e 
hazának” minden zugában még manapság sem fordulhat meg az ember. (…) Százezrekhez, 
milliókhoz nem lehet fizikailag és pszichikailag közöm. A közvetlen kontaktus hiányát a politikai 
„haza” esetében szükségképpen valamilyen ideologikus kontaktus hidalja át, melynek inkább 
szimbóluma, mintsem közvetlen tárgya a haza. A szülőföld szeretete: konkrét érzés, a 
patriotizmus: absztrakt érzés. (…) A szülőföld: tapasztalat, élmény, emlék. A politikai haza 
eredendően: eszme. (…) létezik egy ősi „lokálpatriotizmus”, helyesebben szólva 
szülőföldszeretet, mely mindkét szóban forgó csoporttudattól független, minthogy sem az 
államterülethez, sem a nyelvi-etnikai csoporthoz, területhez nem kapcsolódik, nem kötődik 
rendi jellegű obligációkhoz sem, politikai-etikai tartalma pedig nincs. Ősi pszichikai attitűd, de 
nem történelemformáló faktor, pontosabban mondva: csak közvetetten és áttételesen az.” (Szűcs 
[1974]: 111–144.) 

Szűcs nyomán a továbbiakban a bárminemű térséghez kötődést területi identitásként 
értelmezzük, melynek két változatát különböztetjük meg. Ezek egyike a konkrét helyismereten 
és személyesen megélt viszonyokon, a megismerésen nyugvó szülőföld szeretet, a másik 
pedig a szimbólumok ismeretén és interiorizálásán, vagyis alapvetően emotív elemeken 
nyugvó hazaszeretet vagy a nemzeti identitás. A területi identitás két fajtájának ezen 
fogalmakkal történő megkülönböztetése nem jelenti azt, hogy az előbbiben ne játszanának 
szerepet az emotív, utóbbiban pedig a kognitív elemek. 
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Az imént idézettek birtokában sikerül megértenünk azt, hogy az empirikus szociológia miért 
mér kiugró identitást a lokális szinten és a nemzethez kötődéssel kapcsolatban, magyarázatra 
lelünk a megyei identitás létével kapcsolatban, továbbá újra reménykedhetünk abban, hogy a 
lakóhely és a megye között jó eséllyel kereshetünk és találunk is identitáshordozó vagy arra 
alkalmassá tehető társadalmi tereket.  

Lakóhelyi identitás 
A  lakóhelyi (értve ez alatt a települési) identitás léte és általában vett erőssége nem szorul 
különösebb magyarázatra. A lakóhely a település (még a főváros is, bár itt e szempontból 
jelentős szerepet játszanak még a kerületek) méreténél fogva átlátható, megismerhető, 
belakható, elsajátítható, és az azonosulást megkönnyítő szimbólumokkal (zászló, városháza, 
polgármesteri hivatal) attribútumokkal (településhatár, önkormányzati választások, 
polgármester, képviselő testület, helyi intézmények, hagyományok, ünnepségek, helyi termékek, 
művészeti csoportok, települések közti vetélkedők, versengések, stb.) is találkozhatunk.  

Az állandó népesség körében megfigyelhető belső migráció mértéke az állandó népesség belső 
vándorlási szokásaiból rekonstruálható. Az utolsó ismert (2009-es) teljes év adatai szerint 
Magyarországon 213 159 állandó lakos, 1000 főből átlagosan 21 polgár hagyta el a lakóhelyét.58 
Az 1000 állandó lakosra vetített adatok megyék (és a főváros adatai) szerint Budapest (16,19 fő) 
és Heves megye (25,23 fő), a kistérségek sorában pedig a Szentgotthárdi (13,02 fő) és a Sellyei 
(40,10 fő) között szóródnak. Ezekből az adatokból a költözés okaira természetesen nem 
következtethetünk. 

Empirikus vizsgálatok sora bizonyítja, hogy az emberek erősen kötődnek lakóhelyükhöz. 
(Dombi–Oláh–Retz [2006]) Néhány vizsgálatból azt is tudhatjuk, hogy ha mégis költözni kell, mi 
annak az oka. (Oláh [2000]: 169.) A Veszprémi Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda 
egy 1998-as reprezentatív lakossági vizsgálatából59 tudjuk, hogy a polgárok 4%-a tervezett 1-2 
éven belül költözést, újabb 6% költözött volna, de nem volt rá lehetősége. A költözködést 
tervezők 51%-a családi okokat jelölt meg, melyet a jobb munkalehetőség reményében való 
lakhelyváltoztatás követett a sorban (20%), jobb lakás reményében még kevesebben tervezték 
lakóhelyük elhagyását. A közelmúltban elköltözöttek és azt tervezők sorrendben arról számoltak 
be, hogy elsősorban a rokonok, barátok, ismerősök, munkatársak, aztán a tárgyi lakóhelyi 
környezet (ház, lakás), a szűkebb-tágabb táj, a településrész, és a megszokott programok 
hiányoznak (majd). 

A tényleges és szimulált helyzetet vizsgáló kutatások mellett szomorú alkalom adott lehetőséget 
2010. október 3-án arra, hogy az esetleges kételkedőket meggyőzze a lokális identitás 
erősségéről. Kolontáron, Devecserben és Somlóvásárhelyen csaknem négyszáz háztartás 
szenvedett igen komoly károkat, a MAL –hoz köthető vörösiszap-áradat tíz halálos áldozatot is 
követelt. A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság kérésemre adott tájékoztatója60 szerint 298 
család vált jogosulttá olyan mértékű kártérítésre, amely alapján tetszőleges helyen 
szerezhettek a károsult lakosok maguknak az előzővel értékben közel megegyező lakást vagy 
házas ingatlant. A családok 74%-a nem túl magas presztizsű településen maradt 
(Kolontár:58%, Devecser:76%, Somlóvásárhely:100%), és a fennmaradó 26%-ból is sokan a 
környéken, (a kolontáriak, pl.) jellemzően a károsultak számára Devecserben épített sümegi úti 
új telepen telepednek majd le. 

                                                           
58 Forrás: TeIR 
59 A Veszprém megyében 42 települése, 1000 fős mintán, kérdezőbiztosok igénybe vételével lefolytatott 
vizsgálat eredményei. Kutatásvezető: Oláh Miklós. 
60 Forrás: MVB-19/79/2011 iktatószámú levél helyszínen pontosított adatai alapján. 



Szempontok és javaslatok az alsó középszintű igazgatási terek identitás alapú kialakításához 76 

Nemzeti identitás 
A nemzeti identitás szintén jól dokumentált jelenség, a már hivatkozott bőséges szakirodalom 
mellé újabbak is citálhatók (Csepeli–Örkény–Székelyi–Poór [2004]: 471–483.), melyek 
eredményei egyben azt is mutatják, hogy a magyar társadalom nemzethez, mint olyanhoz 
kötődését sem a szocializmus évtizedei, sem a globalizáció nem képes gyengíteni, éppen 
ellenkezőleg. Ahogy arra Szűcs Jenő felhívja a figyelmet, a nemzethez kötődés mechanizmusai a 
szülőföld szeretetétől eltérő módon, a közös nyelv, kultúra mellett szimbólumokon keresztül 
(nemzeti zászló, címer, Alkotmány, Himnusz, Szózat, Szent Korona, állampolgárság, nemzeti és 
nemzetközi sportbajnokságok, vetélkedők, nemzeti intézmények, Parlament, választások, 
népszavazás,stb.) alakul ki, és a családi szocializáció mellett az oktatás és a média 
tevékenységének eredményeképpen „tartja karban” a nemzeti identitást. Sok tekintetben ezek 
az attribútumok játszanak közre a budapesti identitásban61, különös tekintettel a nem ott élők 
esetében: Budapest nem csupán egyszerű település, hanem az ország fővárosa. 

Megyei identitás 
Az elmondottak ismeretében már nem csodálkozhatunk azon, hogy minden korrekt 
módszertannal dolgozó kutató – mint láttuk – megyei szinten is kimutatja a területi identitást. 
Megítélésem szerint ebben az esetben kettős hatás érvényesülésével lehet dolgunk. A megye – 
méreténél fogva – már-már konkrétan, közvetlenül érzékelhetően is megismerhető 
társadalmi tér, s a hozzá való kötődést megkönnyíti a nemzeti identitás 
hatásmechanizmusánál megismert elemek közül jó néhány, például az egyértelműen fixált, 
ma már útszéli táblákkal tudatosított terület, a megyecímer, zászló, a megyeháza léte, a megyei 
intézmények, vetélkedők, bajnokságok rendszere, a máig meglévő megyei léptékű médiajelenlét, 
a megyei önkormányzati választások, a megyei pártlisták, stb. Érdekes, hogy a lakosság megyei 
identitásában nem játszik különös szerepet a megyék kompaktsága. A hagyományos területű, 
történelmileg stabil határokkal rendelkező megyék lakói erősen kötődnek saját megyéjükhöz, de 
ellenpélda is akad. Például Somogy és Vas mellett erős megye iránti lakossági kötődést mértek 
Szabolcs-Szatmár-Beregben is. (Agg [2006]) 

A regionális identitás hiányának okai 
Ha elfogadjuk Szűcs Jenő történelmi alapú állítását és a belőlük levonható következtetéseket, 
könnyen megértjük, hogy miért nem talál az empirikus kutató társadalmi identitást 
Magyarországon a NUTS 2 régiók szintjén. 

Erről a szintről (a nem túl nagy hagyománnyal rendelkező területfejlesztés kivételével) 
hiányoznak az intézmények, a hagyományok, a valós gazdasági-társadalmi térkapcsolatok, a 
szimbólumok. Bár az elmúl másfél évtizedben sok próbálkozás történt a fejlesztési-statisztikai 
régiók javára szolgáló identitásteremtésére (a regionális fejlesztési koncepciók készítésének 
időszakában csaknem minden regionális fejlesztési tanács áldozott erre a célra jelentős 
összegeket), kiadványok, esetenként könyvek62 készültek régiómarketing céllal, megfelelő 
társadalmi fogadtatás híján ezek az erőfeszítések úgy a lakosság, mint a regionalizációban akár 
egzisztenciálisan is érdekelt elit csoportok (Kákai [2009]: 129.) attitűdjének tanulmányozása 
kapcsán elmondhatóan feleslegesnek minősültek. A gazdasági, társadalmi és kulturális hálózatok 
nem ebben a térben feszülnek ki.   

Gazdasági társaságok beszerzési-termelési-értékesítési kapcsolati hálójáról 1994-es kutatási 
eredményekkel rendelkezünk. Ezek a kapcsolatok a kis- és középvállalkozások esetében 

                                                           
61 Egy okkal több, hogy a főváros főpolgármesterének zászló változtatási kezdeményezése lekerüljön a 
napirendről. 
62 Ld. pl.: Sebő József: A királyi régió – Szigligettől Esztergomig. Új Horizont Könyvkiadó Alapítvány, Veszprém, 
2006. 
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meghatározóan lokálisak, legfeljebb megyén belüli kiterjedésűek, a kevés számú nagyvállalkozás 
hasonló tartalmú kapcsolatai pedig mintha átugrották volna a regionális léptéket, vagy ez alatti 
(megyei), vagy feletti (fővárosi és külpiaci) együttműködések voltak kimutathatók. (Oláh [2000]: 
158–161.) 

Valódi regionális feladatok híján a korai kísérletek (köztársasági megbízotti régiók) vagy éppen 
a 2003-tól számítható ún. „lopakodó regionalizáció” eredményeképpen területfejlesztési-
statisztikai régiók területére méretezett intézményesítettségek (közigazgatási hivatalok, KSH 
stb.) is valójában megyei keretek között működtek. Kulturális téren is történtek regionalizációs 
törekvések, ezek viszont rendre kudarcot vallottak.63 

A regionális identitás kialakulásának alapja lehetne még a benne élő népesség intenzív, e területi 
léptéket kitöltő gyakori helyhasználata, ez azonban még a viszonylagosan nagymértékű területi 
mobilitással rendelkező elit csoportok esetében sem mondható el. Kákai László dél-dunántúli 
vizsgálatai szerint „Az utazási gyakoriságok alapján létrehozható egy olyan összevont mobilitási 
index, amely alapján besorolhatók az egyes válaszadók mobilitási intenzitáscsoportokba. A 
válaszadók kétharmadára alacsony, egyharmadukra pedig közepes mobilitási szint a jellemző. 
Magas mobilitással csupán 1 százaléknyian rendelkeznek, ez az adat azért érdekes, mert a minta 
kifejezetten az elitet reprezentálja! A mobilitás intenzitását semmilyen területi, vagy társadalmi 
kategória nem befolyásolja jelentősen.” (Kákai [2009]: 127.) Egy 2005-ös Veszprém megyei 
vizsgálat eredményei szerint a megye felnőtt korú lakóinak több mint háromnegyede (77%) 
szerint a fejlesztési statisztikai régiót alkotó három megyének nincs olyan közös ügye, ami 
összetartaná őket. (Dombi–Oláh–Retz [2005]: 24–40.) 

A területi identitás viszonya az alsó középszintű társadalmi terekhez 
Az alsó középszinten keresett társadalmi terekkel kapcsolatos társadalmi identitás eddigi 
dokumentálatlansága kettős okra vezethető vissza. E társadalmi térkategóriának 
intézményrendszeren és társadalmi emlékezeten belüli viszonylagos stabilitást a 
járásrendszer adott. (A járások fennállásának időszakából autentikus területi identitás 
vizsgálatokról nincs tudomásunk, Buskó Tibor László viszont értékes adalékokat közöl erről 
„Valamikor ez a rész járás volt – néhány gondolat a pacsai kistérség kialakításának apropóján” 
című dolgozatában (Buskó [2010]: 297–309.). A járások 1983-as megszüntetését felváltó 
városkörnyéki igazgatási rendszer is felbomlott 1990-ben, az ezt követő és máig tartó 
átmeneti korszak pedig nem kedvezett az alsó középszinten történő stabil, kiszámítható 
feladatellátásnak és intézményesülésnek. A NUTS 4 (LAU 1)–es szintű, kezdetben csupán 
területfejlesztési-statisztikai terek száma is gyakran változott (138-ról 175-re), és a feladat, 
illetve hatáskörök vonatkozásában sem számolhatunk be stabilitásról. Másrészt a szakirodalom 
áttanulmányozása révén azt is láthattuk, hogy megfelelő elméleti és módszertani háttér, illetve 
ezek rendelkezésre állását siettető politikai, tudományos megrendelés64 sem állt rendelkezésre e 
térkategória identitás alapú vizsgálatának elősegítéséhez.  

Az alsó középszintű terekhez való társadalmi kötődés alapjai az ott élők helyismeretére 
alapozhatók. Ezek a Szűcs Jenő által is idézett szülőföldszeretet alapjai, vagyis a személyes 
és a generációkról generációkra átörökített tapasztalatokra, élményekre, emlékekre 
épülő identitás. Ez pedig sehogy máshogy nem szerezhető meg, mint a vonatkoztatott tér 
megismerése, elsajátítása, vagyis használata, interiorizálása által. 

                                                           
63 A Szépország KFT által 2007-ben megrendezett I. Miss Régió verseny helyezettjei mind Veszprém megyeiek 
voltak, igaz, költségtakarékosság miatt a verseny is csak ebben a megyében került meghirdetésre és a nevezők  
mind Veszprém megyeiek voltak. Forrás: Oláh Miklós interjúja Domonkos Józseffel, a Szépország KFT 
vezetőjével, 2007.   
64 Az Ágh Attila által vezetett IDEA közigazgatás-korszerűsítési program (2002–2006) keretében nem folyt ilyen 
jellegű munka, a program az általa favorizált NUTS 2 és NUTS 4 (LAU 1) szintet fogadta el. 
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E ponttól kezdve tulajdonképpen egyszerű dolgunk van. Az alsó középszintű társadalmi tereket 
megjelenítő szimbólumok és tartós attribútumok híján azt kell megvizsgálnunk, hogy a 
lakóhelyből kiindulva jellemzően milyen területi tulajdonságokkal rendelkezik a helyi 
társadalom életvitele. Melyek azok a terek, amelyeket bármely célból (munkába, iskolába 
járás, rokonlátogatás, térségi közszolgáltatások – egészségügy, gyámügy, stb. igénybe vétele – 
nagybevásárlások, színház-, mozilátogatás, stb. – nagy gyakorisággal, rendszeresen használnak 
az emberek? 

Ezen kérdésekre viszonylag könnyű válasz adható. A veszprémi székhelyű Közigazgatási és 
Informatikai Szolgáltató Iroda 1998-as reprezentatív vizsgálata65 részletes eredményeket hozott 
a lakosság területhasználati szokásairól. Az eredmények a várakozásokhoz képest csekély 
mértékű térhasználatról tanúskodtak. A megye felnőtt korú polgárainak csaknem fele az előző 
hét, egyharmada az előző hónap során sem hagyta el lakóhelyét. Egynegyedük legfeljebb fél éves 
gyakorisággal vállalt lakóhelyén túli utazást, egyötödük pedig ennél is ritkábban tette mindezt. A 
kéredezőbiztosok érkezését megelőző 2-3 napban a polgárok 6-7%-a tett meg 50 km-t 
meghaladó távolságot, ez a népességarány az előző hetet alapul véve is csupán 10% volt. 
Legalább havi gyakoriságú, 50 km-t meghaladó utazást a megye minden negyedik polgára tett. 
Az egyre távolabbi utazások gyakorisága a megye polgárainak térhasználati szokásaiban egyre 
ritkább volt. Legalább féléves gyakorisággal és 15 km-es sugarú körön belül a népesség 
pontosan fele, 35 km-től nem messzebb 48%-a, 50 km-en belül 37%-a, 100 km-en belül pedig 
34%-a utazott. Féléves gyakorisággal ettől messzebb a megye polgárainak 24%-a jutott el 1998-
ban. 

A válaszadók 77%-ának hétköznapi élete nem érintett több települést, mint legfeljebb 
hármat (17%-é 4-7, 6%-é 8, illetve több települést ölelt át). Lakóhelyükről az emberek a 
leggyakrabban sorrendben rokonlátogatás, barátok, ismerősök felkeresése, kirándulás, tartós 
fogyasztási cikkek vásárlása céljából utaztak, és csak ezeket követte a gyógykezelés és a hivatali 
ügyintézés céljából történő utazás. A napi munka és a napközbeni feladatok ellátása a polgárok 
mintegy 20-25%-át szólította el otthonról. Az akkori vizsgálat adatai azt mutatták, hogy a 
polgárok megközelítőleg fele intézte hivatalos ügyeit lakóhelyén túl is. Ügyintézés céljából éves 
gyakorisággal a polgárok 13%-a, félévente11%-a, 2-4 havonta 6%-a, havonta pedig 7%-a vállalt 
utazást. (Oláh [200]: 174–176.)  

Az eredmények tanulsága szerint a magasabb társadalmi státuszú csoportok élete nagyobb 
térben zajlott, mint az alacsonyabb jövedelműeké és a kevésbé képzetteké. A hivatkozott 
kutatóhely egy 1999. áprilisi, nyugdíjasok körében lefolytatott vizsgálata eredményei alapján a 
vizsgált státuszcsoport térhasználatának igen nagymértékű korlátozottságára enged 
következtetni. A megye nyugdíjasainak 68%-a az előző héten, 48%-a az előző hónapban, 
egyharmada az előző fél évben, 28%-a az előző évben, egynegyede az előző 5 évben, 23%-a 
pedig az elmúlt 10 évben nem mozdult ki lakóhelyéről.66 

Ezen eredmény ismeretében már itt szükségesnek tartjuk jelezni, hogy a kialakítandó járások 
területét nem a területileg mobilabb társadalmi rétegek helyváltoztatási szokásaihoz 
szükséges telepíteni, hanem azon társadalmi státuszcsoportok szempontjai szerint, akik a 
legritkábban vállalnak utazásokat és azokat is közvetlen környezetükben teszik. 

                                                           
65  Alapsokaság: Veszprém megye felnőtt korú népessége, mintanagyság:945 fő, adatfelvétel: kérdezőbiztosok 
igénybe vételével. Kutatásvezető: Oláh Miklós. 
66 Az időskorúak helyzete Veszprém megyében, reprezentatív szociológiai vizsgálat, 1999. Mintanagyság:800 
fő. Adatfelvétel: kérdezőbiztosok bevonásával. Kutatásvezető: Oláh Miklós. A kutatási záró tanulmány rövidített 
változata a Comitatus 1999. 9–10. számában jelent meg. 
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[12. táblázat: Az adott időszakban utazást egyáltalán nem vállaló Veszprém megyei felnőtt korú és nyugdíjas 
polgárok összehasonlító adatai, %] 

Időszak, az elmúlt… 18-X évesek, 1997.XI. 
Veszprém megye 

Időskorúak, 1999. IV. 
Veszprém megye 

…5 évben 9,2 25,6 

…1 évben 10,2 28,3 

…1 hónapban 21,2 47,9 

…1 héten 33,9 68,0 

…1-2 napban 44,2 80,8 

Forrás: Oláh [1999] 

A kisebb-nagyobb gyakorisággal sorra kerülő utazások 65%-a megyén belüli volt, 35%-uk 
irányult a megyehatárokon túlra. A korcsoporthoz tartozók sorrendben a megyeszékhelyet 
(25%), csaknem ugyanannyian (24%) a megye egyéb városait, 16%-nyian pedig lakóhelyük 
közvetlen környékéhez tartozó községeket vettek célba. A megyén kívüli utazások csaknem fele 
a fővárosba, több mint fele más térségekbe irányult. 

Az iménti eredményeknek nem mondanak ellent egy 2005 novemberében szintén Veszprém 
megyében készült felmérés67 két tematikus blokkjának eredményei sem, melyek szerint a 
megyében élő polgárok lakóhelyükhöz pozitív érzelmekkel kötődtek. Bár az egyharmados 
arányú válaszadás elől való kitérés elgondolkoztató, a válaszolók csupán mintegy tizede mondta 
azt, hogy nem szeret a lakóhelye szerinti településen élni. A megyén belül Veszprém város lakói 
szerették a legjobban településüket (96,6%), őket a megye kisvárosaiban élők (88,1%), majd a 
községlakók (86,8%) követték. A kötődések erősségének mértékére nyilván a település által 
garantált megélhetési lehetőségeknek, szolgáltatásoknak, vagyis a település komfortjának volt 
elsődleges hatása, a lakosság helyi közérzetét azonban sok egyéb tényező is befolyásolhatta.  

A megye polgárai erősnek mondható kistérségükhöz való kötődése az átlagok szintjén az 
iméntihez hasonlóan írható le, azonban érzékelhető mikroregionális különbségek is 
tapasztalhatók. A megye átlagától pozitív irányban Tapolca környéke és a 6. számú parlamenti 
egyéni választókerület településeinek lakossága tér el (96-97%), negatív irányban pedig 
Veszprém lakótelepei, és a környező települések (88%). 

A lakóhelyhez kötődés jellemzőire a tapasztalatok szerint jelentős hatással van az, hogy 
az emberek mióta élnek az adott településen, milyen „mélyek a gyökereik” helyben? 68 Akkori 
eredményeink szerint a megye felnőtt korú lakosságának több mint feléről (52%) volt 
elmondható, hogy születése óta egyazon település lakója, és négyötödük legalább húsz évnél 
régebben él lakóhelyén. Mindez nem egyforma mértékben mondható el a megye lakosainak 
egészéről. A községek lakóinak 56%-a, a kisvárosok lakóinak 50%-a, a veszprémieknek pedig 
mindössze 45,6%-áról volt elmondható, hogy születésétől fogva helyben él. 69 

                                                           
67 Dombi Gábor–Oláh Miklós–Retz Tamás: Identitás, közérzet, ismeretszerzés, kormánypolitikák, aktivitás, 
pártválasztás és önkormányzatiság Veszprém megyében. Kutatási zárótanulmány, A Nyilvánosságért és a Civil 
Társadalomért Alapítvány, Balatonfűzfő, 2006. március 24. 
68 Általában a legrégebb óta helyben élők és a frissen betelepülők kötődése szokott lenni a legmagasabb. Az 
elsőt aligha kell magyarázni, az utóbbi oka pedig nem más, min az, hogy az emberek lakóhelyváltással 
kapcsolatos döntésének önigazolásáról beszélhetünk. 
69 Ez utóbbi adat részben akár magyarázhatja is a veszprémiek lakóhelyükkel kapcsolatos pozitív 
elfogultságának mértékét: azok, akik nem szerettek vagy nem tudtak a városban élni, részben már elköltöztek 
onnan. A város népessége a TeIR-adatbázis adatai szerint 1993 óta folyamatosan csökken, 2004-ben már 
csupán 58082 állandó lakosa volt. A csökkenés okai ez esetben nem a máshol is megszokott okokra (pl. 
születésszám csökkenés) vezethetők vissza elsősorban, hanem arra, hogy a megyeszékhely rendelkezett az 
országban saját kategóriájában a legrosszabb vándorlási egyenleggel: a vizsgálatot megelőző 12 évben 5360 
fővel többen költöztek el a városból, mint ahányan oda. A vándorlási veszteség egy év (2002) kivételével 
mindig negatív volt (ld.:KSH: Veszprém megye évkönyvei – 1993-2004) 
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Veszprém megye lakóinak többsége, mint láttuk, erősen kötődik a helyhez, ahol él. Határozott 
költözéssel kapcsolatos elképzelései csupán 4%-nak vannak, igaz, ugyanennyien szintén 
tervezték, de belátható időn belül nem láttak ilyesmire lehetőséget. 

A megye településhálózatán belül legstabilabb népességet a községek tudhatták magukénak, a 
80%-os megyei "nem költözne" – átlagmutatóhoz képest 83% terveiben szerepel az, hogy ott éli 
le az életét, ahol éppen lakott. A megye kisvárosainál ez az arány 91%, Veszprém város esetében 
pedig 93%. Akkori lehetőségeik ismeretében a lakóhely-település határain túlmutató költözést a 
Veszprémben élők 7%-a, a kisvárosiak 9%-a és a községlakók 13%-a tervezett. 

Az évek óta nagymértékű (7-8 %-os) éves vándorlási veszteséget70 elkönyvelő megyeszékhelyről 
határozottan költözködést tervezők csoportját egésznek véve elmondható, hogy a korábbi 
szándékokkal megegyezően közeli községbe, városba, távolabbi városba, illetve külföldre 
készültek.  

A lakóhelyhez kötődés hitelessége, valódisága akkor mérhető és fogadható el igazán, ha nem 
kényszer szülte megállapításokon nyugszik, hanem valódi döntéshelyzeten alapul. A válaszok 
jövedelmi és egyéb egzisztenciális béklyóktól való megszabadítása céljából az interjú egy 
pontján arra kértük az adatközlőket, hogy jelenlegi tényleges lehetőségeiktől függetlenül 
válaszoljanak, költöznének-e, s ha igen, hová, ha tehetnék? Korlátlan lehetőségeket szimulálva is 
90%-os stabilitást kaptunk, sorrendben a legtöbben Várpalota, Zirc, Sümeg környékéről 
költöznének el. 

Az esetleges, illetve tényleges költözködési szándékok mögött sorrendben a jobb 
munkalehetőség reménye, családi okok húzódnak, s csak ezeket követi a jobb lakásban, illetve 
lakókörnyezetben élés igénye, a megélhetési költségek költözködéstől remélt csökkenése, illetve 
a környezeti és egyéb szempontok. Kutatási eredményeink szerint a megye polgárainak 
lakóhelyhez kötődése alapvetően szociális természetű. Továbbköltözés esetén elsősorban a 
családtagok, rokonok, barátok, ismerősök hiányoznának, a lakókörnyezet és a szűkebb táj bár 
meghatározó, de másodrendű. 

A kutatási eredményeink szerint Veszprém megye lakóinak zöme helyben élt, csupán ritkán 
utazott, és akkor is csak kisebb távolságokat tett meg. 

Azon kérdésünkre, hogy „Hány települést ismer Ön megközelítőleg annyira, mint a lakóhelyét?”, 
adatközlőink pontosan egyharmada állította azt, hogy nincsenek olyan települések. Még egy 
települést 12%, kettőt 20%, hármat 10%, négyet 6%, ötöt pedig 8% ismert jól. Az ennél több 
település említésére eső gyakoriságok elenyészőek, hatnál több településen csupán minden 
tizedik polgártársunk járhat-kelhet helyismeret birtokában magabiztosan. 

Az emberek többségének meglehetősen statikus életvitelére jellemző adat, hogy jelenlegi és 
belátható jövőbeli elfoglaltságai, feladatai az adatközlők csaknem kétharmadát (63%) csupán 
egyetlen településhez kötik! Két-három települést 28% említett, 4-5-öt már csak 3%, ennél 
többet pedig csupán 4%. 

Eredményeink szerint a helyhez kötöttség a leginkább az alacsony képzettségű, időskorú 
lakosokat jellemzi leginkább. A vállalkozók, a tanulók és az értelmiségiek, diplomások csupán 
egyharmada korlátozza életét egyetlen településre. Megállapítható ugyanakkor, hogy a megye 
lakóinak egyre több települést és nagyobb távolságokat illető térhasználata részben kényszer 
jellegű. Az alacsonyabb iskolai végzettségű, kisebb vállalkozási hajlandóságú községlakókra 
kevésbé jellemző elfoglaltságaik egyetlen településre koncentrálása (58%), mint a kisvárosok 
(69%), vagy éppen a megyeszékhely (71%) lakóira. 

                                                           
70 Forrás: KSH Veszprém Megyei Igazgatósága Évkönyvei 
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A legmobilabb életmód a megyén belül a Balaton-felvidéki és a Várpalota-Zirc környéki 
lakosokat jellemezte, előzőeket inkább a lehetőségek igénybe vételével, utóbbiakat pedig inkább 
a kényszerrel magyarázhatjuk. Adataink szerint ezek a helyváltoztatások többnyire 
meglehetősen kis térben zajlanak, a lakosság csupán hetedét jellemzi regionális vagy azt 
meghaladó léptékű térhasználat. 

A területhasználattal kapcsolatosan hivatkozott kutatási eredmények 6-12-14 évesek és 
népesség akkori egészségügyi, jövedelmi helyzete által meghatározottak. A járásprojekt során 
történő területi modellezés során nyilvánvalóan új, aktuális állapotokat tükröző vizsgálatok 
eredményeinek birtoklása szükséges. A mögöttünk levő évtized gazdasági-társadalmi 
folyamataiban megfigyelhető változások azonban arra engednek következtetni, hogy ezek az 
eredmények valószínűleg nem lesznek kedvezőbbek, vagyis a magyar népesség területi 
szempontból feltehetőleg nem lett sokkal mobilabb. 

Amennyiben a modern kori járások központjainak és területeinek kialakításához 
ajánlásokat megfogalmazó munka során tekintettel akarunk lenni a lakosság tényleges 
területhasználati szokásaira és az erre épülő területi identitás szempontjaira, akkor 
valószínűleg úgy járunk el helyesen, ha inkább a nagyobb számú, kisebb területű alsó 
középszintű társadalmi terek kialakításán gondolkodunk. 

 

Következtetések, ajánlások 

Az e tekintetben konszenzusos politikai és a szakmai közvélemény ismeretében elmondható, 
hogy a települések és a megyék közötti térmetszetben a mai Magyarországon hiányoznak 
az egységes és elfogadott, államigazgatási és közszolgáltató feladatokat ellátó társadalmi 
terek. Amennyiben a közjó71 irányába ható társadalmi reformok sorában helyezzük el az 
alsó középszintű államigazgatási feladatok számára keretül szolgáló alkalmas társadalmi 
terek kialakításával kapcsolatos munkát, helyesen tesszük, ha az állampolgári közösségek 
számára ismerős, elfogadott, vagyis egyébként is használt, komfortos tereket választunk 
hozzá.   

Munkánk eredményeképpen bebizonyosodni látszik, hogy a modern kori járások 
központjainak és a hozzájuk társítható terek kialakítása kapcsán nem csupán szükséges, de 
lehetséges is az identitáshordozásra alkalmas terekre történő javaslattétel.  A kétfajta 
identitáshordozásra és generálásra alkalmas mechanizmus közül a Szűcs Jenő révén 
megismert „szülőföldszeretet” alkotóelemeinek tanulmányozása lehet az a modell, és 
megoldás, mely esetünkben alkalmazható. Az alsó középszintű terekhez való társadalmi 
kötődés eszerint az ott élők helyismeretére alapozható, vagyis a személyes és a 
generációkról generációkra átörökített tapasztalatokra, élményekre, emlékekre épülő 
identitásra.  Ez pedig sehogy máshogy nem szerezhető meg, mint a vonatkoztatott tér 
rendszeres és alapos ismerete, elsajátítása, vagyis használata, interiorizálása által.  

A fentiek értelmében akkor járunk el helyesen, ha alaposan tanulmányozzuk a helyi 
társadalmak tényleges, lakóhelyhez viszonyított térhasználati szokásait, vagyis azt, hogy a 

                                                           
71 Közjó: (lat. bonum commune): anyagi és szellemi javak és lehetőségek összessége, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy egy közösség tagjai boldogulásukat szabadon és hathatósan munkálhassák, de előállításukra 
önmagukban, egyenként nem képesek. – Lényegét tekintve a társadalom által saját tagjainak nyújtott segítség 
alapvető életfeladataik teljesítéséhez (tehát társadalmi teljesítés és nem az egyéni javak és sikerek 
összessége); eszközeit tekintve azon társadalmi feltételek összessége, amelyek a társadalom tagjai számára 
egyéni és társadalmi céljaik és feladataik megvalósítását lehetővé teszik; működésmódját tekintve a 
társadalom tagjainak képességük szerinti együttműködése és ennek mindennemű eredménye. 
(http://lexikon.katolikus.hu/K/k%C3%B6zj%C3%B3.html) 
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magyar népesség milyen hosszúságú, gyakoriságú és célú utazásokat tesz meg saját 
elhatározásából, vagyis viszonylagosan kényszermentesen.  

Ehhez a későbbiekben koncepcionálisan helyesen megalapozott, módszertanilag korrekt és 
alapos, lelkiismeretes, nagymintájú reprezentatív szociológiai vizsgálatok lefolytatására 
ajánlható, melyek alkalmasak a nyilvánvaló területi sajátosságok, eltérések 
megjelenítésére.   

A birtokunkban levő korábbi e tárgyú kutatások eredményei arra engednek következtetni, 
hogy inkább a nagyobb számú, kisebb területű alsó középszintű társadalmi terek 
kialakításán kell gondolkodunk. A helyi sajátosságok ennek a tapasztalatnak térségenként 
ellent mondhatnak, a magyar polgárok zömének igen erős lakóhelyhez vagy annak 
közvetlen környezetéhez kötött életmódja azonban nem teszi indokolttá azt, hogy személyes 
részvételhez, jelenléthez kötött államigazgatási ügyek intézését a lakóhelytől túl nagy 
távolságba telepítsük.  

A történelmi járások – a közvélekedéssel ellentétben – a szolgabíró által egy nap alatt 
bejárható hatalmi-uralmi terek voltak.  A 21. századi járásoknak olyanoknak kellene 
lenniük, amelyeket a polgárok zöme egyébként is gyakran használ és jól ismer, jól érzi 
magát benne. Ha eddig az elit térhasználati szokásaihoz idomultak (volna) a középszint 
terei, most az egyszerű hétköznapi emberek alsó középszintű  társadalmi tereit hozhatnánk 
létre. Egyelőre igazgatási célra, később akár másokkal (közszolgáltatások) is kiegészítve. 

Általánosságban elmondható, hogy e területi léptékben a népesség térséghez kötődésének 
mértéke fordítottan arányos a terület nagyságával. A járások területképzésekor azonban 
nyilvánvalóan tekintettel kell lenni a potenciális központok vonzerejére, vagyis közösségi 
intézményekkel, ezen belül is megkülönböztetetten az igazgatási infrastruktúrával való 
ellátottságára, s persze a méretgazdaságossági szempontokra is. Az alsó középszintű 
feladatellátás jelenlegi integrálatlan, funkcionálisan több központú, a lakossági 
térhasználati szokásokra nem figyelő gyakorlata feltételezésünk szerint ma súlyos 
állampolgári esélyegyenlőségi problémákat vet fel, melyet a készülő járásprojekt 
eredményeinek gyakorlatba történő átültetése korrigálhat. A valódi kérdés feltehetően nem 
más, mint az, hogy a járások intézményesítésekor felmerülő társadalmi költségeket milyen 
belső arányokkal viselje közvetlenül maga az állampolgár, illetve az állam? 
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Szegvári Péter: Tanulmány az államigazgatási és az önkormányzati 
feladatellátás elmúlt húsz éves gyakorlatának értékeléséről 

 

Összegzés 

Az önkormányzati rendszer kereteinek megváltoztatása – az ágazati rendszerek reformja 
nélkül – csak „félmegoldást” eredményez, így célszerű és ésszerű e rendszerek együttes 
felülvizsgálata. A reformtörekvések csak egy átfogó államreform szerves részeként 
érvényesülhetnek megfelelően. Az önkormányzati rendszert alkalmassá kell tenni a megújult 
struktúrák befogadására, működtetésére. A határozott, ugyanakkor megfontolt megújítás 
lehetővé teszi az olyan társadalmi szintű feladatok kezelését, amelyek például az uniós 
tagságból, a kibontakozó globalizáció hatásainak, a gazdasági-társadalmi folyamatoknak a 
változásaiból következnek. 

Az állam közjogi szerepének átértékelése folyamatában szükséges az önkormányzati rendszer és 
az új alaptörvény elfogadása után átalakuló közjogi környezet összehangolása. Kiemelt 
célként tűzhető ki az önkormányzati kötelező feladatok jelenleginél pontosabb, 
egyértelmű, differenciált meghatározása, a térségi összefogás kiteljesítése, a 
választópolgárok érdekeinek és igényeinek megfelelő – akár kötelezően előírt – társulási 
rendszer kialakítása. 

A közigazgatási rendszer átalakításának kulcskérdései: a települési és a területi szint, 
valamint a területi szint és a nagyvárosi szint közötti kapcsolatok megteremtése, továbbá a 
fővárosi közigazgatási struktúra meghatározása. 

 

A. / A járások kialakításánál kétféle megközelítés alkalmazható – tekintettel arra, hogy az új 
alaptörvény sem nevesíti közigazgatási területi egységként a járást –: a dekoncentráció és a 
decentralizáció.  

A dekoncentráció jegyében a járási hivatalok az államigazgatás szervezetrendszerében, a 
kormányhivatalok közigazgatási egységeiként (kirendeltségeiként) működhetnének, 
alapvetően az államigazgatási-hatósági ügyek és az állami feladatok térségi ellátására 
szerveződnének.  

A decentralizált modellben a járások önkormányzati feladatokat és átruházott 
hatáskörben államigazgatási-hatósági ügyek intézését látnák el, amelyekhez – az új 
alaptörvény alapján – kötelező önkormányzati társulások létesítését írná elő a törvény a 
járások területére kiterjedően az egyes térségi, városkörnyéki igazgatási feladatok tekintetében.   

A járások illetékességi területének meghatározásánál lehet országosan egységes rendszert is 
kialakítani, amelynek lehatárolásánál figyelembe vehetők: 

� az 1984-ben megszűnt járások területe (83), 

� a jelenlegi kistérségi lehatárolási rendszer (175), 

� a kialakult kormányablakok hálózata (99), 

� az okmányirodai körzetközpontok területe (280), 

� a jelenlegi városi címmel rendelkező települések környéke (327), 

� tényleges városközponti szerepkört betöltő települések (kb. 200). 
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A járási-hivatali feladatok tekintetében azonban differenciált lehatárolással is lehet dolgozni, 
figyelemmel az ellátandó feladatok jellegére, a kialakult történelmi hagyományokra, a 
demográfiai adatokra és a területek térszerkezeti adottságaira, a kialakult tréségi kapcsolatokra. 
Ebben az esetben a járások illetékességi területe a helyi viszonyok konkrét elemzése alapján, 
egyedi mérlegelést követően, a kormányhivatalok koordinálásával és a helyi önkormányzatok 
bevonásával határozható meg.  

Bármelyik megoldás is jön szóba, célszerűnek tűnik, hogy a kialakítandó egyéni országgyűlési 
képviselői választókerületi határokat a járási hivatalok illetékességi területei ne lépjék át.  

 

B./ A nagyvárosi térségi igazgatási rendszer meghatározása alapvetően függ az 
önkormányzati és az állami feladatok elhatárolásától és a települési és területi önkormányzati 
funkciók meghatározásától.  

Az önkormányzati rendszer sajátossága a területi (megyei) önkormányzat jelenlegi erőtlensége 
és eszköztelensége. Az állami feladatok újragondolásának eredményként egyértelművé vált, 
hogy a megyei feladatokat is át kell strukturálni. Az ésszerű munkamegosztás érdekében 
(nagyszámú, alacsony lakosságszámú települési önkormányzattal rendelkező rendszerben) ez az 
alábbi megoldásokkal képzelhető el: 

� Területfejlesztési típusú területi-önkormányzati megye – térségi funkciókkal felruházott 
nagyvárosi rendszerrel; 

� Megerősített megye – megosztott nagyvárosi feladatokkal; 

� Csökkentett funkciójú megye – területi önkormányzati feladatokat ellátó nagyvárosi 
rendszerrel. 

A fentiekkel összhangban javasolható, hogy a jövőbeni közigazgatási struktúrában kiemelt 
szerepet kapjanak azok a nagyvárosok, amelyek egyben megyeszékhelyként is szolgálnak, 
célszerű ezeket járási központként is működtetni 

 

C./ A főváros jogi státuszának kialakítása nem pusztán önkormányzati kérdés. A jelenlegi 
fővárosi rendszer működése nehézkes, a főváros és kerületek közötti munkamegosztást nem az 
ésszerűség vezérli. Reális célkitűzés egy új szabályozási rendszer kialakítása, amely alapján az 
önkormányzati törvényben csak a kétharmados szabályozási elemeket szükséges 
megjeleníteni, a részleteket az egyszerű többséggel elfogadható „fővárosi törvényben” 
célszerű meghatározni. 

A fővárosi önkormányzati és közigazgatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy ez 
biztosítsa Budapest egységes település-fejlesztését és hatékony település-üzemeltetését, 
emellett – figyelemmel Budapest alkotmányos státuszára – tegye lehetővé, hogy a fővárosi 
önkormányzat elláthassa a területi és az országos szerepköréből adódó feladatokat is.  

A fővárosi önkormányzati rendszer reformjával kapcsolatban az alábbi alternatívák 
merülnek fel: 

� Teljesen egységes fővárosi önkormányzati és igazgatási rendszer; 

� Egyszintű önkormányzati és kétszintű közigazgatási rendszer; 

� Jelenlegi kétszintű önkormányzati és közigazgatási rendszer fenntartása a főváros 
és a kerületek közötti munkamegosztás átalakításával; 
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� Egyszintű önkormányzati és kétszintű igazgatási modell a belső és a külső 
kerületek funkcióinak elhatárolásával; 

� Egyszintű önkormányzati modell a kerületek társulása alapján létrejött fővárosi 
önkormányzattal. 

Az önkormányzati rendszer mellett az államszervezeti reform részeként az államigazgatási 
feladat- és hatáskörök, hatósági jogkörök tekintetében célszerű a fővárosban is 
kialakítani – összhangban a közigazgatási reform járási-hivatali rendszerének bevezetésével – a 
kerületi közigazgatási hivatalokat a fővárosi kormányhivatal alárendeltségében.  

A kerületi közigazgatási hivatalok illetékessége – figyelemmel a fővárosi és kerületi 
önkormányzati struktúra választott modelljére – az alábbi variációk alapján alakítható ki:  

� megegyezhet a jelenlegi kerületi önkormányzatok közigazgatási határaival és 
székhelyeivel, 

� kialakítható egy kerületi kormányhivatali központtal és a jelenlegi okmányirodai 
központokra épülő kerületi kirendeltségekkel, 

� a jelenlegitől eltérő több kormányhivatalai kormányhivatali központtal és/vagy több 
hivatali kirendeltséggel.  

 

A területi és a települési szint közötti térségi feladatok ellátása 

A./ A megyék és a települések közötti területi irányítási szint a járások formájában a 
kiegyezéstől egészen 1984-ig része volt a közigazgatásnak, s az ezt követő megszüntetésük 
után megmaradt a városkörnyéki igazgatás rendszere, ami a magyar regionalizmus haladó 
hagyományaiból táplálkozott. Erdei Ferenc a Szeged környéki városok és az alföldi 
tanyarendszer gazdaságának és társadalmának szociográfiai elemzésével rámutatott arra, hogy 
a régió kiegyensúlyozott fejlődése érdekében elengedhetetlen „a város-vidék ésszerű 
egybeszervezése, a kétoldalú viszonyok egyenrangú szabályozása”.72   

Ehhez a hagyományhoz nyúlt vissza óvatosan, a járás megnevezést is kerülve az 1996. évi 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény, mely a kistérségeket, mint az 
egymással határos és funkcionális kapcsolatban lévő települések térségi identitással rendelkező 
összességeként határozta meg.  

A kistérségek fogalma a magyar területfejlesztési gyakorlatban viszonylag rövid múltra 
tekinthet vissza, hiszen mindössze 1994. január elsején lépett hatályba a Központi Statisztikai 
Hivatal kistérségi besorolása, mely a magyarországi településeket 138 statisztikai kistérségbe 
osztotta be. A besorolás elsősorban a statisztikai adatgyűjtési szempontokat tükrözte, bár 
természetesen számot vetett a földrajzi, közigazgatási és gazdasági-társadalmi 
szempontokkal is. A statisztikai feladatellátás optimalizációs szempontjai mellett azonban nem 
kevésbé voltak jelentősek az egyéb szempontok, melyek közül legjelentősebb az egyes 
településeknek a különféle támogatások elnyerésére irányuló törekvése volt. Így a kialakított 
kistérségi besorolást már három év múlva módosították, és 150 statisztikai kistérséget 
alakítottak ki, majd 2003-ban, az újabb módosítást követően, 168-ra növekedett a kistérségek 
száma, végül ez 2007-ben a 174 kistérségre módosult.73  

                                                           
72 Erdei (1972): 444. o. 
73 A 2010. évi CXVIII. törvény Veszprémben kettéválasztotta a korábbi ajkai kistérséget Ajka és Devecser 
kistérségre, így 2011. január 1. napjától a kistérségek száma jelenleg 175.  
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A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évben alkotott 
törvény alapján fokozatosan nyertek teret az önkéntes önkormányzati társulások, ezek az 
együttműködések még a konkrét céloknak megfelelő egyedi kompromisszumokon alapuló eltérő 
területű társulások voltak. Középtávon ezen önkéntes társulások eltűnése prognosztizálható. 
Hosszabb távon a statisztikai kistérségeken alapuló, erős társadalmi háttérrel rendelkező 
kistérségi szint megteremtése nélkülözhetetlen kelléke lesz a hazai területfejlesztésnek74.  

A magyar önkormányzati rendszer születésének – az önálló önkormányzati egységek 
megkettőződésének, és ezzel a decentralizált kötelező feladatok (közoktatás, egészségügy, 
szociális ellátás) elaprózottságának létrejötte mellett – másik „műhibája” a területfejlesztés 
intézményrendszerének megkésett újjászületése, ennek az önkormányzati rendszerrel 
kialakított szervetlen kapcsolata, és mindebből a helyi gazdaságfejlesztés elégtelen intézményi 
és financiális eszközei. Ennek egy nem túl jól sikerült korrekcióját jelentette a többcélú 
kistérségi társulások intézményének létrehozása. 

Mivel a települési önkormányzati feladatok nagyrészt függetlenek a települések 
lakosságszámától, így azok megfelelő színvonalú és hatékony ellátására a helyhatóságok nagy 
része egyedül nem képes. Az „ágazati” jogszabályokból – néhány kivételtől eltekintve (pl. 
okmányirodák, építéshatósági, gyámügyi feladatok) – hiányzik az önkormányzati feladatok 
differenciált telepítése. A hatékonyabb, jobb minőségű feladatellátás érdekében a pénzügyi 
szabályozórendszer útján kellett az elmúlt években az önkormányzatok társulási hajlandóságát 
növelni. Így például a központi költségvetés támogatta a körjegyzőségek fenntartását, a 
közoktatási feladatok társulás keretében való ellátását, a belső ellenőrzési társulások 
létrehozását. Az új alaptörvény azonban lehetővé teszi, hogy törvény elrendelhesse a helyi 
önkormányzat kötelező feladatának ellátását, ami biztosíthatja az egyes feladatokhoz 
differenciált térségi együttműködési formák kialakítását is az önkormányzatok feladatairól és 
társulásairól szóló későbbi törvényekben.75  

Az önkormányzáshoz fűződő jogokat nem szabad összekeverni a feladatellátás értelmes 
léptékével. A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján 
kialakított mai többcélú kistérségi társulások súlyos belső ellentmondása, hogy a 
közigazgatási, közfeladat-ellátási és település-, illetve térség-fejlesztési feladatokat egy 
szervezeti keretbe igyekezett beleerőltetni. A kistérségeket a területfejlesztés és bizonyos 
feladatok optimális szervezeti keretének, de nem az önkormányzatiság alapegységének 
tekinthetjük. 

Az 1990-ben létrejött önkormányzati rendszer nem követte az 1945 előtti differenciált 
feladat-ellátási rendszer hagyományait, s egyúttal lerombolta a megreformált tanácsi 
rendszer 1980-as években kialakult korszerű változatát. A helyhatóságok és a helyi 
közfeladat-ellátás integrációja és munkamegosztása helyett annak dezintegrációját, 
elaprózottságát „állítva elő”. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a dezintegráció 
legsúlyosabb következménye nem a községi rendszeren alapuló feladatellátás, hanem a 
területi szint és a nagyvárosi szint, valamint a települési és a területi szint közötti 
kapcsolatok felszámolása volt. Nem kívánjuk a községi önkormányzati problémakört 
lebecsülni, de mégis úgy gondoljuk, hogy a szubszidiaritás nélküli decentralizáció magyar 
önkormányzati rendszeréhez a térségi feladat-ellátás és szolgáltatás-szervezés éppúgy 
hozzájárult, mint az „egy falu – egy iskola” elvének érvényesülése. Sőt, a globalizáció 
időszakában felértékelődő telephelyi és területi versenyképesség, a helyi gazdaságfejlesztés fő 
letéteményese éppen a nagyvárosi kör.  

                                                           
74 Zsugyel (2007): 170. o. 
75 Vö.: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 34. cikk (2) bekezdése. Magyar Közlöny 43. szám. 
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A hazai önkormányzatiság 1990-ben kialakított rendszere a települési autonómiát és 
egyenlőséget helyezte a középpontba. Nem kérdés, hogy a magyar önkormányzati rendszer 
1990-ben létrehozott változata, bár elvileg tekintettel volt az államszocializmus előtti 
önkormányzati rendszer hagyományaira, valamint a nemzetközi fejlődés irányaira, 
tapasztalataira, de gyakorlatilag a kialakult struktúrát a rendszerváltás pillanatának 
hangulatában született politikai kompromisszumok jellege határozta meg.76  

1990 óta több sikertelen kísérletnek lehettünk tanúi, amelyek a helyi önkormányzati 
rendszert átfogó módon igyekeztek megreformálni, bizonyos hangsúlyait megváltoztatni. 
Mára tarthatatlanná vált a differenciálatlan helyi feladatellátás és a szélsőséges települési 
önrendelkezés rendszere. A települési felelősségek racionalizálásának alapvetően két útja 
lehetséges: az első a térségi szemléletet követi, a másik a települések mérete szerint, 
hatósugaruk (regionális, megyei kistérségi stb.) szerint differenciál. Általában a két szemlélet 
keveréke valósul meg. A hazai reformkísérletekben eddig inkább az előbbi, a területi 
megközelítés volt a meghatározó. A „város-környékek” igazgatási-ellátási kérdései egyszerre 
tükrözik a két megközelítést. Egyszerre veszik figyelembe a várost és annak hatósugarát, illetve 
gondolkodnak a városkörnyékben, amely a hazai regionális tudományi szaknyelvben a 
kistérség, a járás szinonimája lett.  

A „magyar modell” erőtlen korszerűsítési kísérletének tekinthetjük a többcélú kistérségi 
társulásokról szóló törvény megszületését. Az új intézmény pozitívuma, hogy nyilvánvalóvá 
tette a helyzet tarthatatlanságát, elfogadtatta az érintettekkel a változtatás szükségességét és 
kilendítette a hazai önkormányzatiságot „nyugalmi-dermedtségi” állapotából. Létrehozása 1990 
óta az első olyan intézkedés, amely rendszerszerűen, átfogó módon nyúlt a helyi feladatellátás 
átalakításához. Ereje ugyanakkor gyengesége is, hiszen továbbra sem tesz különbséget a 
méret, a szükségletek (például az általános felzárkóztatás, az infrastruktúrafejlesztés, az ipari 
vagy épített környezeti rehabilitáció, vagy éppen az agglomerálódó, nagyvárosi térségi 
szükségletek ellátása), illetve a jelleg szerint (urbánus kontra rurális térség). Adós maradt tehát 
a szakmailag indokolt, árnyalt megoldásokkal. Ez pedig nem magyarázható egyszerűen a 
kétharmados támogatottság miatti kötelező társulás megkerülésének kényszerével, hanem 
inkább azzal, hogy a törvényalkotó ismételten általános érvényű megoldást keresett, és 
egyetlen terület(fejlesztés)i térkategóriához (LAU1) differenciálatlanul próbálta hozzáláncolni a 
vonalas infrastruktúrák fejlesztését, a közigazgatási és a humán szolgáltatások ellátását-
szervezését.77  

A nemzetközi gyakorlat és az 1945 előtti hazai önkormányzati rendszer is igen 
differenciált és kifinomult eljárásokat, példákat tartalmaz az önkormányzás összetett jogi 
rendszerére, csakúgy, mint a helyi közszolgáltatások változatos (és a fejlődés miatt állandóan 
változó) kihívásaira, a konfliktusokat eredményesen kezelő, a méretgazdaságossági, 
gazdaságossági és hatékonysági szolgáltatásszervezési szempontokra érzékeny megoldásokra.  

Jelen tanulmány a sajátos település-térségi szegmensre, a járásra vonatkozó egyedi 
kereteket kereste a hazai és nemzetközi szakirodalomban és az érintett kör napi 
gyakorlatában, s ezek olyan szintetizálására törekedett, ami közvetlen hasznosítható megoldási, 
szabályozási javaslatokban ölt testet. 

B./ A járások feladatainak és funkcióinak kialakításánál kétféle megközelítés 
alkalmazható, tekintettel arra, hogy az új alaptörvény sem nevesíti közigazgatási területi 
egységként a járást: a dekoncentráció és a decentralizáció.    

                                                           
76 Erről ld. részletesen: Vigvári (2006/b).  
77 Ld. részletesebben: Szegvári (2008/b). 
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a./ A dekoncentráció jegyében a járási hivatalok az államigazgatás 
szervezetrendszerében, a kormányhivatalok közigazgatási egységeiként 
(kirendeltségeiként) működhetnének, alapvetően az államigazgatási-hatósági ügyek, 
a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete és az állami feladatok térségi 
ellátására szerveződnének.  

A több mint 4000, jegyzők által gyakorolt államigazgatási hatáskör előfordulása, az 
intézéséhez szükséges szakmai, személyi és infrastrukturális feltételek egymástól igen 
eltérőek. Az összes ügy kétharmada helyi adó, szociális és gyám, építéshatósági és 
okmányirodai ügy. A magyarországi kistelepüléses szerkezetben nyilvánvaló, hogy a 
kevesebb lakosságú és kisebb teljesítő képességű települési önkormányzatok igazgatási 
kapacitása szerény. E problémát a hivatali kapacitás koncentrációját célzó 
igazgatástechnikai megoldásokkal, így a körjegyzőségekkel, egyes jegyzői 
államigazgatási feladatok körzeti illetékességgel történő ellátásával stb. próbálta kezelni 
hatályos rendszerünk, alacsony hatékonysággal. 

A dekoncentrált járási-hivatali rendszer logikájához igazodva a feladatátrendezés során 
szükséges az államigazgatási-hatósági ügyek döntő többségének állami szervekhez 
(megyei kormányhivatalok, járási hivatalok) történő telepítése is. A klasszikusan állami 
feladatoknak a jó része jelentős technikai hátteret, szakmai felkészültséget igényel, 
melyet minden településen nem lehet biztosítani (pl. építéshatóság, gyámügy, 
okmányiroda), az állami szervek hatékonyabban tudják biztosítani ezek ellátását. Ezeket 
az igazgatási alapszolgáltatásokat is egységes módon, azonos színvonalon kell 
biztosítani, amely az önkormányzati autonómia keretei között nehezen megoldható. 

Az államigazgatási-hatósági jogkörök decentralizált, járási-hivatali rendszerben történő 
ellátása mellett egyes közfeladatok esetében is megoldható – figyelemmel az állami 
rendszer reformjára és az önkormányzati kötelező feladatok meghatározására – a járási 
hivatalokban történő megszervezése és biztosítása az alábbi feladatoknak:  

 

1. oktatással kapcsolatos feladatok 

2. egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok 

3. államigazgatási szolgáltatások 

4. szociális ellátással kapcsolatos feladatok 

5. tűzoltóságokkal kapcsolatos feladatok 

6. közfoglalkoztatási feladatok. 

 

Tekintettel arra, hogy ezek egy részét a kormányhivatalok kompetenciájában 
célszerű meghatározni, a járási-hivatali rendszer a kormányhivatalok 
kirendeltségeiként vehetne részt e feladatok ellátásában. A feladatok és az ezzel 
kapcsolatos illetékességi területek meghatározásánál azonban célszerű figyelembe venni 
ezek eltérő méretgazdaságossági és hatékony finanszírozhatósági szempontjait.78 

 

                                                           
78 Az egyes feladatok forrásszabályozási oldalról történő elemzéséhez jó alapot ad Horváth M. (2007). 
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b./ A decentralizált modellben a járások önkormányzati feladatokat és átruházott 
hatáskörben államigazgatási-hatósági ügyek intézését látnák el, amelyhez – az új 
alaptörvény alapján – kötelező önkormányzati társulások létesítését írná elő a 
törvény a járások területére kiterjedően az egyes térségi, városkörnyéki igazgatási 
feladatok tekintetében.   

A decentralizált önkormányzati típusú járási közigazgatási rendszer logikájához 
igazodva a feladat-átrendezés során szükséges az államigazgatási-hatósági ügyek 
döntő többségének az egyesített polgármesteri hivatalokhoz és a jegyzőkhöz 
(körjegyzőkhöz) telepítése, s ezekre a feladatokra a kötelező társulás előírása, mert a 
klasszikusan állami feladatoknak a jó része jelentős technikai hátteret és szakmai 
felkészültséget igényel. (Ebben az esetben célszerű a jegyző (körjegyző) munkáltatói 
jogkörénél a kormányhivatal vezetőjének a jelenleginél erőteljesebb jogköröket 
biztosítani.)  

Amennyiben a fentiekben felsorolt feladatok – az államszervezeti rendszer reformjának 
részeként – nem az állami, hanem a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok 
körébe kerül, akkor ezeket önkormányzati típusú járási-közigazgatási rendszerbe kell 
illeszteni. Ebben az esetben ezekre a feladatokra – figyelemmel a feladat és hatáskör-
telepítés szempontjaira – indokolt az új alaptörvény alapján kötelező önkormányzati 
társulások alakítását előírni a járásokat lefedő területi egységekre.  

Az előbbiekben említett feladatok mellett az önkormányzati típusú járási-közigazgatási 
rendszer – kötelező társulásos formában történő ellátásnak kiterjesztésével – előírható 
még a következő területeken is.  

 

1. oktatással kapcsolatos feladatok 

2. egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok 

3. szociális ellátással kapcsolatos feladatok 

4. tűzoltóságokkal kapcsolatos feladatok 

 

Az oktatáshoz hasonló terület a közfoglalkoztatás is, melynek nélkülözhetetlen helyi 
szereplői az önkormányzatok. Javasolható, hogy kiemelt önálló, kötelezően 
ellátandó önkormányzati feladat legyen a közfoglalkoztatás megszervezése. E 
feladatnak az ellátását is célszerű a járási-önkormányzati típusú rendszerhez telepíteni. 
Az önkormányzati típusú járási-közigazgatási rendszer kötelező társulásos formában 
történő feladatellátása előírható azoknál a helyi közügyeknél, melyek kizárólag 
helyben oldhatóak meg, de térségi szintű megvalósítással lehet ezeket gazdaságosan 
és eredményesen biztosítani. Ide sorolhatóak például: 

• településüzemeltetés (közvilágítás, köztemető, közutak, parkolás, közparkok 
fenntartása, stb.),  

• településrendezés (közterek, parkok, utak elnevezése és kialakítása, övezeti 
besorolások meghatározása, stb.),  

• településfejlesztés, 

• helyi adó ügyek – helyi gazdaságszervezés, 

• helyi szociális ügyek – közfoglalkoztatás, 
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• helyi sport és kulturális ügyek. 

 

C./ A járások illetékességi területének meghatározásánál lehet országosan egységes 
rendszert is kialakítani, amelynek lehatárolásánál figyelembe vehetők: 

•  Az 1984-ben megszűnt járások területe (83): 

Ebben az esetben elsősorban újra felül kellene vizsgálni a településszerkezeti rendszer 
időközbeni változásait, hiszen automatikusan ez a rendszer nem alkalmazható, különös 
tekintettel az államigazgatási feladatokkal kapcsolatban arra a követelményre, hogy a 
járási hivatal lehetőleg 20-25 kilométeres körzetben, legfeljebb félórás utazással 
elérhető legyen.  

• A jelenlegi kistérségi lehatárolási rendszer (175): 

A jelenlegi kistérségi lehatárolási rendszer logikája eltér a járási-hivatali rendszer 
kialakításának logikájától, mert elsősorban területfejlesztési céllal jött létre és 
alkalmazható, illetve az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok esetében a 
kötelező közszolgáltatási társulások terepeként szolgálhat.   

• A kialakult kormányablakok hálózata (99): 

A kormányablakok a kormányhivatalokkal együttműködve fejtik ki tevékenységüket, ezért a 
hatósági-szolgáltatási feladatok tekintetében elképzelhető, hogy a járási hivatalok egyben a 
kormányablakok szolgáltatásait is biztosítsák, illetve azok „ügyfélszolgálati 
kirendeltségeiként” is működjenek.  

• Az okmányirodai körzetközpontok területe (280): 

A jelenlegi önkormányzati feladatkörben ellátott államigazgatási és önkormányzati 
hatáskörök szolgáltatás keretében történő biztosítása valóban segítheti a járási 
hivatalok – önkormányzatoktól átkerülő államigazgatási-hatósági ügyeinek – a 
polgárközeli és ügyfélbarát ellátását, de az egyéb közszolgáltatás-szervezési 
feladatokkal kapcsolatban eltérő területlehatárolás figyelembe vétele indokolt.  

• A jelenlegi városi címmel rendelkező települések környéke (327): 

A jelenlegi városhálózati rendszerben a városi címmel rendelkező önkormányzatok közel 
egyharmada nem képes térségi, városkörnyéki feladatokat ellátni.79 Ebből adódóan 
legfeljebb az államigazgatási-hatósági jogkörök gyakorlása szempontjából vehetők 
figyelembe, mint a járási hivatalok kirendeltségei (ügyfélszolgálati egységei), de a 
közszolgáltatási feladatok ellátása szempontjából feltétlenül differenciálásra szorul a 
szerepük a tényleges funkciójukhoz kötődően.  

• Tényleges városközponti szerepkört betöltő települések (kb. 200): 

Ide ténylegesen azok a körzetközponti funkciót betöltő városok sorolhatók, amelyek 
a városi címmel rendelkező települések közül tényleges térségi-központi szerepet 
töltenek be, vagy a jövőben kialakítandó járási rendszerben központi szerepet fognak 
betölteni (várhatóan nagyságrendileg 200 db). Ezen a szinten célszerű ellátni 
mindazokat a feladatokat, melyeket nem célszerű területi (megyei vagy megyei jogú 
városi, nagyvárosi) szinten, de felesleges településenként elvégezni.80 Ezek 

                                                           
79 Vö.: Somlyódiné Pfeil (2003/b). 
80 Vö.: Perger – Keresztély – Králik (1996). 
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lényegében körzetközponti kisvárosok, melyeknél javasolható, hogy egyben a járási 
kormányhivatalok székhelyei is legyenek.  

A közigazgatás átalakítása során célszerűnek mutatkozik ezeknek a városoknak járási 
központként történő kialakítása (számukat tekintve összhangban a járások számának 
tervezetével. (Itt működhetne a járáshoz tartozó önkormányzatok egyesített hivatala is.)  

Ezeken a településeken működhetnének a „körzetközponti” oktatási és egészségügyi 
ellátó intézmények, az önkormányzatokhoz kapcsolódó közfeladatokat ellátó 
szervek (pl. rendőrség, okmányiroda, tűzoltóság, építésügyi hatóság, gyámhatóság). 
Ezeknek a közfeladatokat ellátó szerveknek az illetékességi területe célszerű, ha 
egybeesik a járási hivatalok illetékességi területével.81 

 

A nagyvárosi térségi feladatok ellátása 

Az állami feladatok újragondolásának eredményként egyértelművé vált, hogy a megyei 
feladatokat is át kell strukturálni. Az ésszerű munkamegosztás érdekében (nagyszámú, 
alacsony lakosságszámú települési önkormányzattal rendelkező rendszerben) ez az alábbi 
megoldásokkal képzelhető el: 

 

• Területfejlesztési típusú területi önkormányzati megye – térségi funkciókkal 
felruházott nagyvárosi rendszerrel:  

Ebben a rendszerben megerősítik a megyei önkormányzatok szerepét, melynek során a 
jelenlegi intézményfenntartó feladatai helyett egy átfogó területfejlesztési feladatot 
kapnak. A területi önkormányzati közszolgáltatásokat az eltérő funkciójú városok és 
nagyvárosok rendszere biztosítja.  

Ez a változat a megyei önkormányzat hatáskörébe utalja a jelenleg regionális 
területfejlesztés szervezését (így különösen a közúti-, gazdasági- és egyéb 
infrastrukturális fejlesztését), a határ menti (ETT) együttműködések szervezését, az épített 
környezet védelmét (esetleg bizonyos környezetvédelmi-igazgatási, műemlékvédelmi 
feladatokat), részt vállalnának a kisebbségekkel kapcsolatos feladatokból, valamint a 
természetvédelmi feladatokból, hulladékgazdálkodási feladatokból, továbbá szervezik a 
megye sporttal kapcsolatos feladatait, diákolimpiai és szövetségei versenyrendszert 
működtetnek. 

Eszerint a megye jelenlegi intézményfenntartó feladatainak nagy része (oktatás, 
egészségügy, szociális ellátás, stb.) így átkerül a megyei kormányhivatalokhoz vagy a 
megyei jogú városokhoz, s ennek megfelelően a megyei önkormányzatok mellett működő 
hivatalok létszáma csökkenthető.  

 

• Megerősített megye – megosztott nagyvárosi feladatokkal:  

Ebben a rendszerben a megyei önkormányzatok sajátos intézményfenntartó feladatok 
mellett láthatnak el átfogó területfejlesztési feladatokat. Ebben a rendszerben az állami 
és az önkormányzati intézményfenntartói feladatok körében kapnának kötelező 
önkormányzati feladatokat, míg a korábbi regionális területfejlesztési funkciók egy részét 
átvennék.  

                                                           
81 Ld. részletesebbn kifejtve: Csefkó – Ivancsics (é. n.). 
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Eszerint a megyei önkormányzat feladata lenne a jelenlegi megyei könyvtárak, 
múzeumok, levéltárak működtetése, ellátná a megyei területfejlesztési feladatokat, de 
ebben az esetben sem lát el – hasonlóan az előbbi modellhez – oktatási, szociális és 
egészségügyi intézményfenntartást. 

 

• Csökkentett funkciójú megye – területi önkormányzati feladatokat ellátó nagyvárosi 
rendszerrel:  

Ebben a rendszerben a megyéknél jelenleg meglévő feladatokat részben a megyei 
kormányhivatalokhoz-, részben a megyei jogú városokhoz rendelik, így csak reprezentatív, 
koordinatív feladatok, valamint kisebb jelentőségű intézményfenntartó feladatok 
maradnának a megyei önkormányzatnál, míg a megyei közszolgáltatások szervezése a 
nagyvárosokhoz (a mai megyei jogú városokhoz) kerülnének. 

 

A fentiekkel összhangban javasolható, hogy a jövőbeni közigazgatási struktúrában kiemelt 
szerepet kapjanak azok a nagyvárosok, amelyek egyben megyeszékhelyként is szolgálnak.  

A jelenlegi megyei jogú városok rendelkeznek – Budapest után – a legnagyobb saját 
adóbevétellel, ezekben a városokban a legnagyobb a gazdasági prosperitás, ők jelentik az egyes 
térségek oktatási, társadalmi, kulturális és sportközpontjait. Ez a 23 település az ország 
lakosságának 1/5-ét öleli fel, valamint ezek a települések képesek valóban komoly gazdasági 
háttér meglétével önálló gazdálkodásra (ők értelmezhetőek – Budapest után – egyedüliként 
európai nagyvárosi mértékkel is). Tekintettel arra, hogy a megyei jogú városok a megyei 
kormányhivatalok székhelyei is egyben, célszerű ezeket járási központként is 
működtetni, hiszen most is betöltenek kistérségi közigazgatási központi szerepet. 

Ezeknek a városoknak a döntési kompetenciájába lehet adni az egészségügyi és szociális 
feladatokat ellátó intézmények fenntartási lehetőségét, valamint a jelenleg meglévő 
feladataik nagy részét. Így a megyei jogú városok önkormányzati feladatai alapvetően nem, vagy 
csak abban az esetben változnak lényegesen, ha a térségi-önkormányzati funkciójuk növekszik a 
megyei önkormányzatoknál elmondottak variációira figyelemmel, vagyis korábbi megyei 
intézmények fenntartását – működtetését is feladatul kapják.  

A nagyvárosok közszolgáltatási ellátó rendszere mind az alapfokú, mind a középfokú 
feladatok terén – vonzáskörzetükre, agglomerációjukra kiterjedően – természetes módon 
elégítik ki a város határán túl keletkező igényeket is. „A nagyvárosok változó struktúrájú ellátási 
rendszere magába foglalja az alap- és középfokú ellátórendszert és a felsőfokú ellátórendszer 
jelentős részét egyaránt, azonban az erőteljes „spill-over” hatás miatt ezek optimális színvonalú 
működtetésére nem képesek. Emiatt saját kompetenciában válogatásra”82 kényszerülnek, hogy 
melyik ellátás kapjon prioritást a többi rovására. 

Mindezek alapján indokoltnak tűnik az önkormányzati törvényben megjeleníteni a 
nagyvárost, mint széles feladatkörrel rendelkező, európai értelemben vett, nagy 
lakosságszámmal és regionális vonzáskörzettel rendelkező települést – a differenciált hatáskör-
telepítés eszközét alkalmazva. Ez azonban nem eredményezne kiemelt jogállást a maihoz 
hasonló módon, és szervesen illeszkedne a hierarchikus városi funkciók szerinti feladat- és 
hatáskör-telepítésekhez, amelyben differenciáltan érvényesíthető a nagyvárosnak és térségének 

                                                           
82 Gazsó. – Kovács – Perger – Schneider – Szegvári – Vígvári – Zsugyel (2008): 29. o.  
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az eltérő mértékű urbanizációs jellege (agglomerációs, agglomerálódó és településegyüttessel 
rendelkező) a városkörnyéki igazgatás speciális szabályozása keretében.83 

A területfejlesztési törvény használja a fogalomrendszerében a városkörnyék kifejezést, ezzel 
jelölve a városközpontú kistérségeket mint a fejlesztések összehangolására kialakult 
önszerveződő területi egységeket84, de ezen belül nem differenciál a városközpontú kistérségek 
között a városiasodás különböző foka és a városkörnyék központját jelentő város funkciója 
(városhierarchiában elfoglalt helye) alapján. A megyei jogú városok között a feladatkörök és a 
funkciók alapján kijelölhetők azok, amelyek regionális, megyei, illetve városkörnyéki 
funkciókkal rendelkeznek, s ezt a feladatok és hatáskörök meghatározásánál is figyelembe 
lehet venni a szabályozás során. Ezzel összhangban a területfejlesztési törvény az 
agglomerációval rendelkező nagyvárosok esetében – hasonlóan a budapesti agglomerációs 
térséghez és a balatoni térséghez – elismerhetné kiemelt térségként a nagyvárosi térséget, ahol a 
törvény lehetőséget adhatna térségi tanács megalakítására. 85 

Azokban a kistérségekben, ahol a városkörnyék központja nagyváros (megyei jogú 
város), a törvény kötelezően nem írja elő a kistérségi fejlesztési tanács számára, hogy 
együttes koncepciót és programot fogadjon el városkörnyékre kiterjedően a 
szolgáltatásokra és az infrastruktúra-fejlesztésekre. Ehelyett a városkörnyékbe tartozó 
városközpontot és a környező településeket érintő fejlesztésekre külön koncepció és program 
elfogadását teszi kötelezővé, ami nehezíti a városkörnyéki kistérség térségfejlesztési 
funkciójának betöltését, különösen az agglomerációs, agglomerálódó és település-
együttessel rendelkező nagyvárosok esetében.  

A nagyvárosok esetében az ellátandó államigazgatási feladatok megszervezését indokolt 
mikrotérségekben kialakítani, figyelemmel a nagyvárosok közigazgatási-körzetközponti 
szerepére. Az államigazgatási feladatok közül a tömegesen előforduló, „nagyobb szakértelmet 
igénylő” és nem feltétlenül települési vagy körjegyzőségi szinten ellátandó feladatok 
megszervezését alapvetően nem a kistérségi határokhoz kell igazítani. A közlekedési helyzet és 
az ellátandó lakosság számának függvényében kell kialakítani ezeket a „közigazgatási 
szolgáltatásokat”. Miután ezekhez az igazgatási szolgáltatásokhoz „spill-over” hatás nem 
kapcsolódik (bárki igénybe veheti őket, nem csak a környező települések), a nagyvárosi 
agglomerációk egységes kezelése sem szükséges.  

A közös közigazgatási szolgáltató központok kialakítása szintén az okmányirodákra 
támaszkodik, az elektronikus ügyintézés elterjesztése pedig alapvetően enyhíti az 
államigazgatás területi elérhetőségének problémáját. Az államigazgatási feladatokkal 
kapcsolatban tehát nincs szükség arra, hogy a nagyvárosokat az egyéb 
körzetközpontoktól eltérően, speciálisan kezeljék. 86 

 

Budapest közigazgatási struktúrájának átalakítása 

A fővárosi önkormányzat helyzetének meghatározásánál szükséges rögzíteni, hogy 
települési, területi és önkormányzati funkciója mellett ellát országos jelentőségű 
feladatokat is, figyelemmel arra, hogy Budapest státuszát Magyarország fővárosaként jeleníti 
meg az új alaptörvény is. 

                                                           
83 Szegvári (2008/b). 
84 Vö.: a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 5. §. g) pontjával.  
85 Szegvári (2008/b). 
86 Perger (2008): 42-43.  
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A főváros státuszának kialakítása sosem pusztán önkormányzati kérdés, mindig felvet – 
többek között – választási és politikai kérdéseket is (Budapesten él az ország lakosságának 
közel egyötöde). A főváros rendszerének kialakítása során elsődleges szempontként kell 
figyelembe venni a városüzemeltetés gazdaságosságának kérdését (ami a jelenlegi 
rendszerben nyilvánvalóan nem valósul meg), valamint azt a tényt, hogy az optimális működés 
„megtalálása” komolyan növelheti a források felhasználásának hatékonyságát. Jelenleg azonban 
a működés nehézkes, a főváros és kerületek közötti munkamegosztást nem az ésszerűség 
vezérli, sok esetben ellentmondás van az ágazati törvények és az önkormányzati törvény 
fővárosi fejezete között. 

A fővárosi önkormányzati és közigazgatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy ez 
biztosítsa Budapest egységes településfejlesztését és hatékony településüzemeltetését, 
emellett – figyelemmel Budapest alkotmányos státuszára – tegye lehetővé, hogy a fővárosi 
önkormányzat elláthassa a területi és az országos szerepköréből adódó feladatokat is.  

A megyei önkormányzatok feladataihoz hasonlóan a térségi szerepkört betöltő területi 
önkormányzatoknak területfejlesztési feladatokat is szükséges ellátniuk. Ilyen szerepkört 
Budapest is betölt, ezért a fővárosi önkormányzat feladatai között a területfejlesztéssel 
összefüggő feladatokat is szerepeltetni kell, s ehhez forrásokat célszerű rendelni. A fővárosi 
fejlesztések összehangolása és forráskoordinációja érdekében célszerű lenne létrehozni a 
Budapest Közfejlesztési Tanácsot, amely a területfejlesztési intézményrendszerhez hasonlóan 
(a korábbi Fővárosi Közmunkák Tanácsa működési elveire épülve) látná el a fővárosi 
jelentőségű közfejlesztési feladatokat. Működésének alapelveit is rögzíthetné a törvény 
részleteit pedig a „fővárosi törvény”.  

A fővárosi fejlesztésekhez szükséges EU- és központi költségvetési források bevonása érdekében 
rögzíteni kell a fővárosi önkormányzat és a kormányzat közötti „tervszerződés” 
megkötésének törvényi feltételeit is.  

A települési-önkormányzati feladatok közül – az egységes városvezetés jegyében – az új 
törvényi szabályozás biztosítsa, különösen a fővárosi önkormányzat jogkörében, a 
várostervezés és városfejlesztés egységesítésének, az utak és a közterületek tulajdonosi 
és fenntartási jogának, az egységes közlekedési és parkolási rendszer kialakításának és 
megszervezésének, valamint a helyi adók egységes bevezetésének és beszedésének, 
továbbá a forrásoknak a főváros és kerületei közötti feladatarányos elosztásának a jogát.  

A főváros és a kerületek forrásmegosztásának alapelveit a fővárosi törvény rögzítené a 
feladatarányosság és a népesség, illetve a földterület arányában, amelyet a fővárosi rendelet, a 
kerületek véleményének figyelembe vételével határozna meg részletesen.  

A törvényben rögzíteni kell, hogy tekintettel a fővárosi önkormányzat jogállására, az 
alkotmányban biztosított szabályozási (rendeletalkotási) alkotmányos jog a fővárosi 
önkormányzatot illeti meg a feladatkörében, illetve keretjelleggel azokban az ügyekben is, 
ahol a kerületek látják el a helyi önkormányzati feladatokat.   

Az irracionális működés alapvető oka a fővárosi és a kerületi önkormányzatok feladat- és 
hatásköreinek széttagoltsága. A nemzetközi összehasonlításban is ritkán alkalmazott rendszer 
eredményeként nem tud a centrális irányítás hatékony lenni a kerületek túlzott ellensúly-
lehetősége miatt. A fővárosi önkormányzati rendszer reformjával kapcsolatban az alábbi 
alternatívák merülnek fel: 

A kerületek jogállására vonatkozó alternatívák: 

• Teljesen egységes fővárosi önkormányzati és igazgatási rendszer: 
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Az egyszintű önkormányzat- és igazgatási rendszer (a városban nincsenek kerületek) 
kialakítható, figyelemmel a történeti hagyományokra és a fővárosi igazgatás előtt álló 
kihívásokra, valamint az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok 
Kongresszusa 219 (2007) sz. ajánlásában foglaltakra.   

Ilyen rendszer működik az európai fővárosok közül Madridban, ahol a kerületek – a 
magyar megyei jogú városokban kialakított kerületekhez hasonlóan – teljes mértékben 
alárendeltek a városi önkormányzatnak, nincs közvetlenül választott testületük és 
vezetőjük, hivatali egységeket a dekoncentráció elve szerint a városi önkormányzat 
hivatalának kirendeltségeként működtetnek, feladataikat és költségvetésüket a 
városi önkormányzat határozza meg. 

 

• Egyszintű önkormányzati és kétszintű közigazgatási rendszer: 

Figyelemmel az „egy város – egy vezetés” elvéből adódó elvárásokra, Budapest 
közigazgatás-történeti hagyományaira és az európai fővárosokban kialakult jellemző 
nemzetközi tapasztalatokra, elsősorban ezt az alternatívát támogatjuk.87 A fővárosi és 
a kerületi önkormányzatok (a jövőben elöljáróságok) jogállására vonatkozóan olyan 
törvényi szabályozás indokolt, amely lehetővé teszi a fővárosi egyszintű 
önkormányzati és kétszintű közigazgatási rendszer kialakítását.  

Ennek megfelelően az új törvény úgy rendelkezne, hogy az önkormányzás joga a főváros 
választópolgárainak közösségét illeti meg, a kerületekben – választott szervekkel 
működő, de önálló önkormányzati jogokkal nem rendelkező – részönkormányzatok 
(elöljáróságok) feladatait, hatásköreit és jogköreit külön törvényben („fővárosi törvényben”) 
kell meghatározni.  

Ebben a rendszerben – a fővárosi önkormányzat teljes körű önkormányzati 
autonómiája mellett – a kerületek a települési-önkormányzati feladatok egy részét látják el 
kerületi elöljárók vezetésével és kerületi választmányok ellenőrzésével. Ennek megfelelően 
a törvény – összhangban az új alaptörvény rendelkezéseivel – azt rögzítené, hogy a 
fővárosban a kerületek közreműködnek a fővárosi önkormányzati feladatok 
ellátásában, s a fővárosi kerületi tagozódást az országgyűlés (a „fővárosi törvényben”) 
határozza meg.  

Ebben az egyszintű fővárosi önkormányzati rendszerben a fővárosi önkormányzat 
rendelkezik az önkormányzati jogosítványokkal a főváros egészére nézve. A kerületek nem 
alanyi jogú önkormányzatok, hanem a fővárosi önkormányzat településrészi 
alegységeiként (elöljáróságaiként) segítik a helyi közfeladatok ellátását, a 
közszolgáltatások biztosítását, munkájukat – a törvény keretei között – a fővárosi 
önkormányzat megbízásából látják el. A kerületekben az igazgatási feladatokat a 
fővárosi hivatal kirendeltségeiként működő kerületi hivatalok (elöljárósági hivatalok) látják 
el. A kerületi elöljáróságok működési és finanszírozási részletkérdéseit a „fővárosi 
törvény” rögzítené, s erre az új önkormányzati törvényben is utalni kellene. 

Ehhez hasonló rendszer működött a két világháború közötti időszakban 
Magyarországon a Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930. évi XVIII. 
törvénycikk alapján, s ennek a rendszernek feleltethető meg Berlin, Bécs, Párizs, Varsó, 
Bukarest, Tallin, Prága, New York, Moszkva és Kijev önkormányzati rendszere. Itt ugyan 
vannak választott testületek és elöljárók a város alegységeiben, de nem rendelkeznek 

                                                           
87 Ld. részletesebben: Szegvári (1993). 
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alanyi jogon önkormányzati autonómiával, jogállásukat tekintve a városi 
önkormányzat felügyelete és irányítása alá tartoznak, feladataikat a városi 
önkormányzat rendelkezései és fennhatósága alatt látják el, a feladatokhoz mérten a 
városi önkormányzat által rendelkezésre bocsátott forrásokkal rendelkeznek. 
Politikai szerepkörük a városi önkormányzati jogkörök gyakorlásához köthetően 
elsősorban érdekközvetítés, véleményezés, javaslattétel és a közigazgatási 
kirendeltségek működésének kontrollja. (Tallin, Varsó és Bukarest saját 
közigazgatási, végrehajtási szervekkel nem rendelkeznek, ezeket a feladatokat a 
városi hivatal kirendeltségei végzik.) Ez a rendszer megfelel az Európa Tanács Helyi 
és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa 219 (2007) sz. ajánlásában 
foglaltaknak.  

 

• Jelenlegi kétszintű önkormányzati és közigazgatási rendszer fenntartása a főváros és a 
kerületek közötti munkamegosztás átalakításával: 

Ezt a variációt abban az esetben tartjuk támogathatónak, ha a törvény az 
önkormányzati feladatok megosztását a fővárosi önkormányzat és a kerületi 
önkormányzatok között a főváros egységes működése és fejlesztése irányába alakítja át. Az 
új törvényi szabályozás során rögzíteni kell, hogy az egységes városfejlesztés, tervezés 
és üzemeltetés érdekében a fővárosi önkormányzat feladatkörébe tartozik a főváros 
egészét vagy a több kerületet is érintő feladatok ellátása, és ezzel összhangban a 
fővárosi önkormányzat hatáskörét, hatósági jogkörét, tulajdonosi pozícióját és 
finanszírozási eszközeit (adóbevételek, díjak és forrás-megosztás) is így kell 
kialakítani.  

A helyi önkormányzati feladatok közül Budapesten:  

 

A./ a településen egységesen ellátandó fővárosi önkormányzati feladatként 
szükséges megjelölni: 

- a településüzemeltetési feladatokat (közvilágítás, köztemető 
fenntartás, közutak fenntartása, parkolás, közparkok 
fenntartása); 

- a településrendezést (közterek, parkok és utak elnevezése, 
kialakítása, övezeti besorolások meghatározása) 

- a településfejlesztést 

- a helyi adóztatást 

- a helyi gazdaságszervezést. 

B./ a településen osztottan ellátandó fővárosi és kerületi önkormányzati 
feladatként célszerű megjelölni 

- a helyi szociális ügyeket 

- a közfoglalkoztatást 

- a helyi sport és kulturális feladatokat.  
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Ebben az esetben – figyelemmel az alaptörvény rendelkezéseire – a törvényben 
biztosítani kell, hogy a települési önkormányzatok feladatkörében az eredeti szabályozás 
(rendeletalkotás) joga a fővárosi önkormányzatot illeti meg, s felhatalmazást adhat a kerületi 
önkormányzatoknak a további rendeletalkotásra, illetve keretjelleggel azokban az 
ügyekben is szabályozhat, ahol a kerületek látják el a helyi önkormányzati feladatokat.    

Hasonló rendszer működésének elemeit csak részben találjuk meg Párizs, Bukarest, 
Tallin, Moszkva és Kijev esetében. Párizs esetében ez a politikai érdekkonfliktusokból és 
a döntési-eljárási szabályokból következik, mivel a fővárosi közigazgatásról szóló 
törvénycsomag együttműködési kötelezettséget (kohabitációs eljárást) ír elő bizonyos 
fejlesztési döntésekben a két szint között, de a kerületek alapvető jogállásán nem 
változtat ez a szabályozás. Bukarest, Tallin, Moszkva és Kijev esetében a rendszerben 
lévő konfliktusok elsősorban jogi problémákkal (nem kellően lehatároltak a 
kompetenciák) és pénzügyi okokkal (nincs elegendő forrás a kerületi feladatokhoz) 
magyarázhatók.   

 

• Egyszintű önkormányzati és kétszintű igazgatási modell a belső és a külső kerületek 
funkcióinak elhatárolásával: 

Ez a korábban kidolgozott ún. City-koncepció variációja közelít a régi (Nagy-Budapest 
létrehozása előtti) fővárosi közigazgatási rendszerhez.88 Ez a struktúra a belső 
városrészben (ún. City) visszaállítaná az „egyszintű önkormányzat – kétszintű igazgatás” 
modelljének megfelelő rendszert, míg az ezt körülölelő városrészekben megtartaná a 
kerületi önkormányzatokat, s a város egészét érintő kérdésekben közös testületként 
működne a városi elöljárókból és a kerületi polgármesterekből álló fővárosi 
képviselő-testület, amely az agglomerációs fejlesztési kérdésekben kibővülne a térségbe 
tartozó települési önkormányzatok polgármestereivel.89 Elképzelhető a korábban 
kidolgozott változatnak több variációs kombinációja is.90 Figyelemmel a történelmileg 
kialakult városrészekre, a politikai támogatottság hiányára és a nemzetközi 
tapasztalatokra, ez a változat nehezen kivitelezhetőnek tűnik. 

Részben hasonló rendszer működik Párizs és Varsó esetében, ahol a jelenlegi főváros 
történelmileg több, korábban önálló település fúziójával jött létre – csakúgy, mint 
Budapest a második világháborút követő tanácsrendszerben – s a fővárosi 
önkormányzat nemcsak települési, hanem térségi (regionális) feladatkört is betölt 
egyben.  

 

• Egyszintű önkormányzati modell a kerületek társulása alapján létrejött fővárosi 
önkormányzattal: 

 

Felvetődhet olyan megoldás is, amely alapvetően a városrészek, a kerületek feladataként 
határozza meg az önkormányzati jogosítványokat, s ezekből származtatja a mintegy a 
kerületi önkormányzatok társulásaként működő fővárosi önkormányzati jogosítványokat. 
Ebben az esetben a kerületek polgármestereiből álló testület és az általuk választott 

                                                           
88 Ld. részletesebben: Szegvári (1994). 
89 Ld. Részletesebben: Szegvári (2005). 
90 Egy ilyen elképzelhető variáció a „city”-n kívüli, a jelenlegi kerületek összevonásával létrejövő egy külső 
kerület, illetve egy másik variáció a három részből álló főváros: egy belső „city”-vel és a Duna mentén 
megosztott két nagy önálló kerülettel (Pest - Buda). 
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főpolgármester látja el a többi kerületet vagy a főváros egészét érintő 
településfejlesztési, településüzemeltetési és településigazgatási feladatokat, s e 
körben van a fővárosi önkormányzatnak szabályozási hatásköre is.  

Ebben az esetben azonban a javaslat csak akkor életképes, ha törvény – az új 
alaptörvény felhatalmazása alapján – a kötelező társulás alkalmazásának feltételeit is – 
szabályozza.  

London önkormányzata hasonló kétszintű rendszert működtet: Nagy-London 
Önkormányzatához tartoznak: közlekedés, keretszabályok alkotása, városstratégia, 
rendőrség és tűzoltóság. Kerületekhez tartoznak: terek, parkok, parkolás, helyi 
közszolgáltatások nagy része, helyi adók beszedése (kivéve a közlekedést).  

 

Az önkormányzati rendszer mellett az államszervezeti reform részeként az államigazgatási 
feladat- és hatáskörök, hatósági jogkörök tekintetében célszerű a fővárosban is kialakítani – 
összhangban a közigazgatási reform járási-hivatali rendszerének bevezetésével – a 
kerületi közigazgatási hivatalokat is a fővárosi kormányhivatal alárendeltségében. Az 
államigazgatási-hatósági ügyekben ugyanis mindenképpen kétfokozatú igazgatási 
rendszert kell kialakítani, ahol a másodfokú ügyekben a Fővárosi Kormányhivatal tud 
eljárni.  

A kerületi közigazgatási hivatalok illetékessége – figyelemmel a fővárosi és kerületi 
önkormányzati struktúra választott modelljére, az alábbi variációk alapján alakítható ki:  

� megegyezhet a jelenlegi kerületi önkormányzatok közigazgatási határaival és 
székhelyeivel; 

� kialakítható egy kerületi kormányhivatali központtal és a jelenlegi okmányirodai 
központokra épülő kerületi kirendeltségekkel; 

� a jelenlegitől eltérő több kormányhivatal kormányhivatali központtal és/vagy 
több hivatali kirendeltséggel. 
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Balás Endre: Javaslat egyes jegyzői feladat- és hatáskörök járási 
hivatalhoz történő telepítésére  

 

Az önkormányzati hatásköri jegyzék áttekintése során csak a jegyzői hatásköröket és 
feladatköröket vizsgáltuk, a polgármesteri, képviselő-testületi illetőleg közgyűlési hatásköröket 
nem. 

A hatásköri jegyzék minden hatáskört és feladatot tartalmaz, amelyet jogszabály a jegyzőre 
ruház. Azonban a hatásköri jegyzék nem minden sora önálló hatáskör, illetve feladatkör. A 
legtöbb sor az egyes hatáskörök gyakorlásához szükséges jogosítványokat, kötelezettségeket 
tartalmazza. Így például a legtöbb hatáskörnél külön sor tartalmazza a következőket: „eljárást 
megszünteti”, „ellátást megállapítja”, „nyilvántartást vezet”, „tanút hallgat meg”, „megkeres”, 
„tájékoztat”, „nyilatkozatot kér”, „felügyeletet lát el”, „engedélyt visszavon”, „engedélyt módosít”, 
„adatvédelemről gondoskodik”, „adatot bejegyez”, „adatot töröl”, „adatot módosít”, „határozatot 
végrehajt”. A hatásköri jegyzéken belül külön fejezet foglalkozik a Ket. alkalmazásával és a 
gazdálkodással kapcsolatos feladatokkal (pl. ellenjegyzés, utalványozás, kötelezettségvállalás, 
nyilvánosság, átláthatóság, belső ellenőrzés, kockázatelemzés stb.), a közérdekű adatokkal, 
adatvédelemmel kapcsolatos feladatokkal, az elektronikus információszabadság biztosításával, 
az iratkezeléssel, a statisztikai adatszolgáltatással vagy például a munkáltatói jogok 
gyakorlásával. Ezek a jogalkalmazáshoz és a szervezet vezetéséhez kapcsolódó olyan általános 
jellegű feladatok, amelyek szintén nem tekinthetők önálló hatáskörnek. A hatásköri jegyzék 
áttekintése során ezért fentieket sem vettük figyelembe.  

Igyekeztünk arra törekedni, hogy nagyjából minden önálló hatáskör megmaradjon, de az egy 
hatáskörhöz tartozó részfeladatok, részhatáskörök ne legyenek többször figyelembe véve. (A 
testület működéséhez például több részfeladat is kapcsolódik, amelyeket nem vettünk külön 
figyelembe. Ehhez hasonlóan a kereskedelmi tevékenységgel, az építéshatósági hatáskörök 
gyakorlásával vagy például a telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket is 
egy hatáskörként vettük figyelembe.) A hatáskörök ilyetén szűrését követően összesen 220 
hatáskör maradt.  

A hatáskör-telepítés kapcsán általánosságban elmondhatjuk, hogy sok feladat (pl. 
környezetvédelem, természetvédelem, honvédelem) egyrészt a képviselő-testülethez, 
polgármesterhez kapcsolódik, másrészt önálló hatósági hatáskört is jelent. Előbbiek a 
polgármesteri hivatalhoz, míg utóbbiak a járási hivatalhoz kerülhetnének. Olyan feladat- illetve 
hatáskörök maradnának a polgármesteri hivatalnál, amelyek az önkormányzat működéséhez 
közvetlenül kapcsolódnak illetve közszolgáltatási jellegűek. (A polgármesteri hivatalnál maradó 
hatásköröket gyakorolhatja a képviselő-testület, polgármester, a hivatalvezető vagy a hivatal 
ügyintézője.) Az államigazgatási jellegű hatáskörök (pl. speciális helyismeretet nem igénylő, nem 
közszolgáltatási jellegű egyedi ügyek) átkerülhetnek a járási hivatalhoz.  

A mellékelt hatáskör-telepítés az okmányirodákkal nagyjából megegyező illetékességi területtel 
rendelkező járási hivatalokra vonatkozik. Ennél kisebb egységekhez több, ennél nagyobb 
egységekhez kevesebb hatáskör telepíthető. A nevesített 220 hatás- és feladatkörből javaslatunk 
szerint 89 maradna a polgármesteri hivatalnál, és 128 kerülne a járási hivatalhoz (a 
polgármesteri hivatalnál történő eljárás-kezdeményezés és ügyintézés lehetőségének 
fenntartása mellett).  Három hatáskör egyes részelemei véleményünk szerint megosztandók a 
járás és a polgármesteri hivatal között. 
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Az egyes hatáskörök telepítése természetesen ágazati egyeztetést is igényel, fontos azonban, 
hogy a tárcaközi koordináció, egyeztetés egy kézben legyen. Fel szeretnénk hívni a figyelmet 
arra is, hogy a jelenlegi rendszer többé-kevésbé jól működik. A hatáskörök átszervezésének 
akkor van értelme, ha ezáltal az igazgatás egyszerűbbé, hatékonyabbá és olcsóbbá válik. Ennek a 
hármas célnak a szem előtt tartásával kell elvégezni a hatáskörök újradelegálását, ügyelve arra, 
hogy ne jöjjenek létre újabb párhuzamosságok, átfedések. A rendszer újrahangolása nagyon 
alapos előkészítést igényel.  

Megjegyezzük, hogy a választási eljárással (és népszavazással) kapcsolatos feladatok 
telepítésének kérdése különösen alapos elemzést igényel. A polgármesteri hivatal és annak 
dolgozói az új rendszer szerint teljesen a helyi önkormányzat „befolyása” alatt állnának, így 
dolgozói a választási iroda tagjaként nem feltétlenül lennének alkalmasak az eljárás 
tisztaságának biztosítására. A járási hivatal viszont túl nagy keret a helyi választási iroda 
feladatainak ellátásához. A járási hivatal vezetője, aki távolabb van a településektől, mint jelenleg 
a jegyző, nem tűnik alkalmasnak a helyi választási bizottság tagjainak jelölésére. A választás 
során azonban mindenképpen támaszkodni kell a helyi kapacitásokra (névjegyzék közzététele, 
jelöltajánlások ellenőrzése, szavazókörök berendezése, jegyzőkönyvek elkészítése, információs 
rendszer működtetése, iroda működtetése, bizottságok tagjainak oktatása). A javaslatban a 
járási hivatalt jelöltük meg e hatáskör címzettjeként. 



 

 

[13. táblázat: Javaslat a Jegyzői hatáskörökök telepítésére] 

Feladat, besorolás  Jogszabály  Hatáskör javasolt címzettje 
(P: Polgármesteri Hivatal 

J: Járási Hivatal) 

 

A testület működése, társulásokhoz kapcsolódó feladat- és hatáskörök. 1990. évi LXV. törvény  P  

A helyi önkormányzati képviselők jogállásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök. 2000. évi XCVI. törvény P  

Növényvédelem, növényegészségügy: Károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának 
ellenőrzésével, illetve a közérdekű védekezés elrendelésével kapcsolatos feladatok. 

2008. évi XLVI. törvény 
19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet  
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

J  

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtása. 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet J  

Méreg, tűz- és robbanásveszélyes anyagok, növény-védőszerek, valamint a károsítok elleni 
védekezés. 

19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet  J  

Szőlőtermesztés és borgazdálkodás. 2004. évi XVIII. törvény  
1997. évi CLIX. törvény  

J  

Igazolja, hogy a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld kialakított építési 
teleknek vagy építési területnek minősül-e. 

1994. évi LV. törvény P 

Közreműködik az ingatlanszerzés feltételei betartásának ellenőrzésében. 1994. évi LV. törvény J 

Gyümölcsültetvény telepítése, a telepítési engedélyt kiadja. 2007. évi CXXIX. törvény 
314/2007. (XI. 21.) Korm. rendelet 

J 

A termőföldre vonatkozó elővásárlás és előhaszonbérlet kihirdetése. 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet P 

Méhállományok tartási helyének, illetve vándoroltatásának nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
feladatok. 

19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet P  

A méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet  P  

Állati eredetű melléktermék kezelése 
Ellátja a települési önkormányzat döntését előkészítő eljárás során az állati hullák és 
feldolgozásra alkalmatlan állati eredetű hulladékok elföldelésére alkalmas területek kijelölésével 
kapcsolatos feladatokat. 

19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet P  

Közútkezelőként saját költségén köteles az állati eredetű melléktermék elszállításáról, 
ártalmatlanná tételéről gondoskodni. 

2008. évi XLVI. törvény P  

Marhalevél kiváltása és kezelése. 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet  J  

Veszélyes állat tartásával kapcsolatos feladatok. 1998. évi XXVIII. törvény   
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  
8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM 
együttes rendelet 

J  

Veszélyes ebek tartása. 1998. évi XXVIII. törvény J  

Állatpanzió és menhely létesítése. 1998. évi XXVIII. törvény  
334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  

J  

Az állatok védelme és nyilvántartása. 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet  J  

Az állatvédelmi bírság. 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet  J  

Az állatkert, a cirkuszi menazséria és a kedvtelésből tartott állatok kereskedésének létesítése és 
fenntartása. 

1998. évi XXVIII. törvény 
222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 

J   



 

Hegyközségi szervezetekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök. 1994. évi CII. törvény  J  

Általános feladat- és hatáskörök, valamint a településrendezéssel kapcsolatos feladat- és 
hatáskörök 

1997. évi LXXVIII. törvény 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

P-J  

Kisajátítási tervekkel kapcsolatos eljárás. 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet J  

Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés. 1997. évi LXXVIII. törvény  
24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 

J  

Az építésügyi hatósági eljárások. 1997. évi LXXVIII. törvény  J  

Építésfelügyeleti tevékenység. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  J  

Az atomenergiával kapcsolatos feladat- és hatáskörök. 1996. évi CXVI. törvény J  

Felvonók és mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről és 
ellenőrzéséről. 

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet J 

A kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállítása. 1997. évi LXXVIII. törvény  P 

Az építésügyi hatósági eljárások. 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  J  

Építésügyi hatósági ellenőrzés, kötelezés, végrehajtás. 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  J  

Az építménynek, építményrésznek, önálló rendeltetési egységnek a használatbavételi, illetve a 
fennmaradási engedélytől, ennek hiányában az eredeti rendeltetéstől eltérő használatához 
szükséges engedély kiadása. 

1997. évi LXXVIII. törvény J   

A helyi védelem alatt álló értékről nyilvántartás vezet. 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet P   

A kulturális örökség védelme: Köteles bejelentés alapján az illetékes múzeumot és a 
tevékenység jellege szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot haladéktalanul 
értesíteni. 

2001. évi LXIV. törvény P   

Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentumok központi 
nyilvántartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök. 

277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet J  

A gazdasági kamarák kezdeményezése alapján köteles a megfelelő eljárást lefolytatni és annak 
eredményéről a kamarát is írásban tájékoztatni. 

1999. évi CXXI. törvény J  

Biztosítja a földgázelosztónak a felhasználási helyre való bejutást, amennyiben a felhasználó 
megtagadja a gázmérő leolvasását, ellenőrzését, szerződésszegés vagy szabálytalan vételezés 
esetén a földgázelosztási szolgáltatásból történő kikapcsolást. 

2008. évi XL. törvény J  

Védendő fogyasztókkal kapcsolatos eljárás. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet  P  

Kereskedelmi tevékenység.  
 
Szolgáltatási tevékenység. 
 
Szálláshelyszolgáltatás. 
 
Vásár, piac, bevásárlóközpont. 
 
Telepengedélyezés, telep létesítésének bejelentése. 

2009. évi LXXVI. törvény   
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
2005. évi CLXIV. törvény 
2001. évi XCVI. törvény 
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet  
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 
2005. évi CLXIV. törvény  
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 
2009. évi LXXVI. törvény   
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 
35/1999. (X. 13.) BM rendelet  

J 
 
J 
 
J 
 
J 
 
J 

 



 

Környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök: A felszámolási eljárás alatt folytatott 
tevékenység környezet-, természetvédelmi követelményeinek betartására, valamint a 
környezeti károk, illetve terhek rendezésére az adóst határozatban kötelezheti. 

1991. évi XLIX. törvény J  

Feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt 
hatását figyelemmel kísérni, igény esetén a rendelkezésre álló környezeti információt 
hozzáférhetővé tenni, rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk külön 
jogszabályban meghatározott körét, illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt információk 
jegyzékét elektronikusan vagy más módon közzétenni. 

1995. évi LIII. törvény J  

Környezeti hatásvizsgálati eljárással kapcsolatos feladat- és hatáskörök.  314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet  J  

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat ellátja. 

2003. évi LXXXIX. törvény P  

A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésével kapcsolatos feladatok és 
hatáskörök. 

311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet P  

A fás szárú növények védelme. A használót a fenntartási és kezelési feladatok teljesítésére 
kötelezheti. 

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet J  

Természetvédelem. 1996. évi LIII. törvény J  

Közvetlenül ellenőrzi az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat, illetőleg az önkormányzati 
természetvédelmi őrök feladatainak ellátását, működését. 

4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet P  

Az erdő rendeltetésének közérdekből történő megváltoztatását feladat-és hatáskörén belül 
kezdeményezheti. 

2009. évi XXXVII. törvény P  

Ellátja a Balaton és a parti zóna nádasainak védelmével és a nádgazdálkodással kapcsolatos, a 
jogszabályban meghatározott feladatokat. 

22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet J   

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök. Gondoskodik a települési 
önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatásának igénybevételére kötelezett gazdálkodó 
szervezetek nyilvántartásáról. 

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet  P 

Az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi hulladék tulajdonosát. 2000. évi XLIII. törvény J 

A leürítő helyen elhelyezhető települési folyékony hulladék mennyiségét és minőségét 
meghatározza. 

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet P  

A hulladékgyűjtő udvarokról és gyűjtőszigetekről, valamint azok működési rendjéről tájékoztatja 
a lakosságot. 

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet P  

Hulladékgazdálkodási bírság kiszabásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök. 2000. évi XLIII. törvény  
241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 

J  

Zaj- és rezgésvédelem. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet  J  

Zaj- és rezgésbírság. 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet J  

A levegő védelmével kapcsolatos feladat- és hatáskörök. 1995. évi LIII. törvény  
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

J   

Vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök. 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet J  

Amennyiben a földtulajdonosok - a Magyar Állam kivételével - a vadászterületen külön-külön 
harminc hektárt el nem érő földtulajdonnal rendelkeznek, és e tulajdonosok a határozathozatal 
időpontjáig közös képviseletükről másként nem gondoskodnak a jognyilatkozatokat a tulajdonos 
törvényes képviselőjeként teszi meg. 

1996. évi LV. törvény 14. § (3) P  

Vadkár 1996. évi LV. törvény 81. § (3) J  



 

Szabálysértésekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök 1999. évi LXIX. törvény  
11/2000. (II. 23.) BM rendelet  

J  

Honvédelmi kötelezettség 2004. évi CV. törvény 
71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 

J-P  

Tűzszerészeti mentesítés 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet J  

Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartásának pontosságáért személyes 
felelősséggel tartozik, az adatok gyűjtését területi illetékességgel végzi. 

37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet J  

Gondoskodik a jóváhagyott megalakítási terv egy példányának őrzéséről. 55/1997. (X. 21.) BM rendelet P   

Tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok és hatáskörök. 1996. évi XXXI. törvény   
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 

J  

Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök. Közszemlére teszi az orvosválasztás 
elősegítése céljából az orvosi körzetek területi elhelyezkedését, valamint a körzetek 
lakosságának orvosi alapellátását végző háziorvosok nevét és képesítési adatait. 

16/1972. (IV. 29.) MT rendelet P  

A képviselő-testület döntéséig - a bölcsődevezető javaslatára - megállapítja az önkormányzati 
bölcsődék nyitvatartási rendjét. 

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet P  

Gondoskodik a tüdőszűrő-vizsgálat elvégzésével kapcsolatos ügyviteli és technikai feladatok 
ellátásának megszervezéséről. 

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet P  

A kérelmező részére igazolja, hogy az az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben 
tudja részesíteni. 

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet  P  

A sürgősségi ellátást végző orvos részére kiadja a várakozási engedélyt. 1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes 
rendelet 
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 

J  

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára, az e törvényben meghatározott feltételek 
szerint megállapít: 

1993. évi III. törvény    

 a) időskorúak járadékát, 1993. évi III. törvény P  

 b) bérpótló juttatást, 1993. évi III. törvény P  

 c) rendszeres szociális segélyt, 1993. évi III. törvény P  

 d) ápolási díjat. 1993. évi III. törvény P  

A közgyógyellátásra való jogosultságról dönt.  1993. évi III. törvény P  

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapítja a szociális rászorultságot. 1993. évi III. törvény P  

Ha a helyi önkormányzat vagy a társulás a házi segítségnyújtást szakfeladatként nyújtja, 
szakértőt kér fel a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a gondozási szükséglet 
vizsgálatára.  

1993. évi III. törvény  
340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 

P  

Jelzi a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, ha segítségre szoruló családról, személyről szerez 
tudomást. 

1993. évi III. törvény P-J  

Szociális szolgáltató és kizárólag alapszolgáltatást nyújtó szociális intézmény esetén a működési 
engedély kiadásáról dönt. 

1993. évi III. törvény J  

Ellátja a működést engedélyező szerv feladatait az szociális tv. alkalmazása során.  321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet J  

Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos feladatok. 1994. évi XLV. törvény   
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 

P  



 

Hadigondozás. 1994. évi XLV. törvény 
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet  

P  

Lakáscélú kölcsönből eredő adósságok rendezése. 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet P  

Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos  feladat- és hatáskör. A gyermekkel közös 
háztartásban élő szülő egyetértő nyilatkozatát kérelemre pótolhatja. 

1998. évi LXXXIV. törvény J  

Közművelődési Tanáccsal kapcsolatos feladatok. 1997. évi CXL. törvény  P  

Tájékoztatja a megyei múzeumot az önkormányzatnak muzeális gyűjtemény létesítését szolgáló 
gyűjtési tevékenység folytatására vonatkozó döntéséről. 

20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet P  

Állami sportinformációs rendszer. Az adatszolgáltató lapot az illetékes megyei (fővárosi) 
önkormányzat részére megküldi. 

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet P  

Közúti közlekedéssel összefüggő feladatok. A közlekedés résztvevőit tájékoztatja a közlekedés 
biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről. 

1988. évi I. törvény P  

Engedélyezi a járdák és a gyalogutak építését, korszerűsítését és megszüntetését (elbontását), 
valamint lefolytatja ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos közlekedési 
hatósági eljárásokat. 

1988. évi I. törvény J  

A közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét 
meghatározó jelzéseket, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére 
fordított költségeket nyilvántartja. 

1988. évi I. törvény P  

A közút megrongálódását köteles haladéktalanul kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát 
veszélyeztető helyzetet elhárítani. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a 
forgalomban részt vevőket a veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy 
súlykorlátozást elrendelni, illetőleg a közutat lezárni. 

1988. évi I. törvény P  

Feladata a közúti forgalom biztonsága érdekében az általa elvégezhető halaszthatatlan 
intézkedések megtétele, egyébként az intézkedés szükségességéről a kezelő haladéktalan 
értesítése. 

1988. évi I. törvény P  

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezése - Építési 
engedélyezési eljárás. 

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet  J  

A forgalomba helyezési eljárás. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet  J  

Fennmaradási engedélyezési eljárás. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet J  

Megszüntetési eljárás. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet  J  

A közút felbontásához annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény 
elhelyezéséhez a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához hozzájárul. 

1988. évi I. törvény J  

A kijelölt orvos várakozási engedélyére rájegyzi a várakozási engedélynek - az ÁNTSZ városi 
(fővárosi kerületi) intézete által javasolt - időbeli hatályát. 

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet J  

Különcélú menetrend szerinti személyszállítás. Belföldi különcélú menetrend szerinti járatra 
szóló engedély kiadására helyi személyszállítás esetén jogosult. 

2004. évi XXXIII. törvény J  

A vizekkel és vízilétesítményekkel összefüggő feladatok. A vízgazdálkodási feladatokkal 
kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása. 

1995. évi LVII. törvény P  

A természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak és azzal összefüggő vízfelületének 
kijelölése. 

1995. évi LVII. törvény P  

A helyben szokásos módon minden évben tájékoztatja a lakosságotaz engedélyezett 
fürdővizekről, a kijelölt fürdőhelyekről. 

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet P  



 

Vízgazdálkodási hatósági jogkör. Kiadja a hatósági engedélyt az 500 m/év mennyiséget nem 
meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény 
megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához és megszüntetéséhez. 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet J  

Gondoskodik a vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről. 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet P  

Vízgazdálkodási társulat megalakulása, gazdálkodása, megszűnése. Víziközmű-társulat 
megszűnése esetén a még be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás behajtásáról gondoskodik. 

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet P  

Közcélú ivóvízellátás és szennyvízelvezetés. A tulajdonos költségére elrendelheti az ingatlanok 
bekötését a közegészségügyi, környezetvédelmi és vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 
esetén. 

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet J  

Vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatok. A helyi önkormányzatok tulajdonában álló 
vizekkel és közcélú vízilétesítményekkel kapcsolatos adatok meghatározásáról gondoskodik. 

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet P  

Gyámügyek 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  
1998. évi LXXXIV. törvény  
1997. évi XXXI. törvény 

J  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. 1997. évi XXXI. törvény  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

P  

Óvodáztatási támogatásra való jogosultságot állapít meg.. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  P  

A gyámhivatal határozata alapján a gyermektartásdíj megelőlegezését a központi költségvetés 
terhére biztosítja. 

1997. évi XXXI. törvény P  

Közreműködik a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában. 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  P  

A gyámhivatal határozata alapján az otthonteremtési támogatást a központi költségvetés 
terhére biztosítja. 

1997. évi XXXI. törvény P  

Gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek napközbeni ellátása esetén a működési engedély 
kiadásáról határoz. 

1997. évi XXXI. törvény  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 

 J  

A bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, a gyermekek 
átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon és az utógondozó otthon 
székhelyén, illetve telephelyén, valamint az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti 
szolgálat, a gyermekjóléti központ és a területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyén és 
területi irodájában helyszíni szemlét tart. 

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet  J 
 

 

A gyermeket védelembe veszi. 1997. évi XXXI. törvény  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

J  

Dönt az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről. 1997. évi XXXI. törvény J  

Hozzájárul a gyermek családba fogadásához. 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet J  

A gyermeket ideiglenesen elhelyezi. 1997. évi XXXI. törvény  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

J  

A gyermeket átmeneti nevelésbe veszi. 1997. évi XXXI. törvény  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

J  

A gyámság alá tartozó kiskorúnak gyámot rendel. 
  
 

1952. évi IV. törvény  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

J  



 

Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel. 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet J  

Ha a köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat az önkormányzat a 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján látja el ellenőrzi a szerződésben foglaltak 
maradéktalan teljesítését. Szerződésszegés esetén kezdeményezheti a szerződés felmondását. 

1999. évi XLIII. törvény P   

Az ellenőrzés során a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet, továbbá 
vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát. 

1999. évi XLIII. törvény P   

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra-használatbavétele, fenntartása. 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet J  

Engedélyezi a temetkezési szolgáltatási tevékenységet. 1999. évi XLIII. törvény  
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 

J  

Átveszi a magyar állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozatot és kérelmet. 1993. évi LV. törvény  
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 

Anyakönyvvezető - P  

Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye a külképviselet, az állandó 
személyazonosító igazolványt a polgárnak a átadja, egyidejűleg gondoskodik az érintett korábbi 
(külföldieknek kiadott) személyazonosító igazolványának bevonásáról. 

168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet J  

Vezeti az anyakönyvet. 
  
 

1982. évi 17. törvényerejű  
6/2003. (III. 7.) BM rendelet 

Anyakönyvvezető - P  

A születést és a halálesetet a bejelentést követően azonnal, a házasságot és a bejegyzett 
élettársi kapcsolatot pedig annak létrejöttekor anyakönyvezi. 

1982. évi 17. törvényerejű rendelet Anyakönyvvezető - P  

Dönt a vitában, ha az anya nyilatkozatával az apa, a törvényes képviselő nyilatkozatával a 
korlátozottan cselekvőképes anya nem ért egyet. 

1982. évi 17. törvényerejű rendelet Anyakönyvvezető - P  

A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat 
hivatali helyiségen kívüli létesítését engedélyezheti. 

1982. évi 17. törvényerejű rendelet Anyakönyvvezető - P  

Felmentést adhat a kitűzési határidő betartása alól. 1952. évi IV. törvény Anyakönyvvezető - P  

Felmentést adhat a testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával és a házastársnak volt 
házastársa egyenesági rokonával kötött házassága érvénytelensége alól akár a házasságkötés 
előtt, akár utóbb, a házasság fennállása alatt. 

1952. évi IV. törvény Anyakönyvvezető - P  

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladat- és 
hatáskörök. A nyilvántartás feladata az adatok és változásaik gyűjtése és kezelése, azokról 
okiratok kiadása és törvényben meghatározott jogosultaknak adatok szolgáltatása. 

1992. évi LXVI. törvény P  

Átveszi a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát azoktól a polgároktól, 
akik kérik a nyilvántartásból való törlésüket vagy a magyar állampolgárságukról lemondtak. 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet P  

Az illetékességi területén lévő címekről nyilvántartást vezet az e bekezdésben meghatározott 
tartalommal. 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet P  

Az adatváltozásoknak, adatjavításoknak és azok alapiratának a feldolgozását követően 
gondoskodik az alapiratoknak a központi szervhez való továbbításáról. 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet P  

Végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat. 

1992. évi LXVI. törvény J  

Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladat- és hatáskör. 2010. évi XXXVIII. törvény  J  

Talált dolgokkal kapcsolatos feladat- és hatáskör. 18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet  P  

Menekültekkel és menedékesekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök. 2007. évi LXXX. törvény  J  



 

Közreműködik az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes alapvető 
létfenntartási feltételeinek megteremtése, továbbá társadalmi beilleszkedésének elősegítésében. 

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet J  

Okmányirodát működtet. 1992. évi LXVI. törvény J  

Eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben. 1992. évi LXVI. törvény J  

Végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (továbbiakban: hatósági 
igazolvány) kitöltésével, nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével 
kapcsolatos feladatokat. 

1992. évi LXVI. törvény J   

Minden, az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésére irányuló szándékáról szóló bejelentést 
személyesen kezdeményező és ügyfélkapuval még nem rendelkező ügyfél számára ingyenesen 
ügyfélkaput hoz létre. 

2009. évi CXV. törvény J  

A vezetői engedélyt kiadja, visszavonja. 1999. évi LXXXIV. törvény  
2000. évi CXXVIII. törvény 

J   

A jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló 
kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállítására és az ügyfél részére történő kiadására. 

1999. évi LXXXIV. törvény J  

Ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, 
pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat. 

1999. évi LXXXIV. törvény J  

Kiadja a rendszámtáblát az ügyfélnek. 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet J  

Ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, díj ellenében a 
parkolási igazolvány pótlásával összefüggő feladatokat. 

1999. évi LXXXIV. törvény  
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 

J  

Úti okmányokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök. 1998. évi XII. törvény   
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 

J  

Az okmányiroda útján külön a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében 
meghatározottak szerint hiteles tulajdonilap-másolatot adhat ki. 

1997. évi CXLI. törvény  
248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet 

J  

Dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. 1993. évi LXXIX. törvény J  

A gyermek, tanuló érdekében kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői 
vizsgálaton, a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe 
írassa be. 

1993. évi LXXIX. törvény J  

Óvoda, általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény esetén az alapításáról szóló 
bejelentést nyilvántartásba veszi, illetve megtagadja a nyilvántartásba vételt. 

1993. évi LXXIX. törvény J  

Középiskola, szakiskola, kollégium, gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő 
nevelési-oktatási intézmény, többcélú intézmény és a többi közoktatási intézmény esetén az 
alapításáról szóló bejelentést nyilvántartásba veszi, illetve megtagadja a nyilvántartásba vételt. 

1993. évi LXXIX. törvény J  

A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó működési 
engedélyt kiadja. 

1993. évi LXXIX. törvény J  

A korai fejlesztés és gondozás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátását engedélyezi. 1993. évi LXXIX. törvény J  

Eljár és másodfokú döntést hoz a törvényességi kérelem, az óvodai felvételekkel és az óvodából 
való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, 
megszüntetésével kapcsolatos ügyekben. 

1993. évi LXXIX. törvény J  



 

Az oktatási miniszter egyidejű értesítésével rendkívüli szünetet rendel el, ha rendkívüli időjárás, 
járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a megye, főváros területén a 
nevelési-oktatási intézmények működetése nem lehetséges. A határozatához - kivéve, ha a 
késlekedés jelentős veszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna - beszerzi az érdekelt 
önkormányzatok jegyzőinek véleményét. 

1993. évi LXXIX. törvény J  

Közreműködik - az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint - az érettségi 
vizsgák előkészítésében, megtartásában. 

1993. évi LXXIX. törvény J  

Közreműködik a közoktatási információs rendszer működtetésében. 1993. évi LXXIX. törvény J  

Megküldi a KIR-en keresztül az Oktatási Hivatal részére a településen élő összes hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló létszámát. 

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet P  

A kitöltött nyilatkozat egy példányát a szülőnek átadja (HHH). 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet P  

Közreműködik az óvodákban, iskolákban, kollégiumokban folyó pedagógiai tevékenységgel 
összefüggő mérési, értékelési feladatok szervezésében. 

1993. évi LXXIX. törvény J  

Ellátja a helyi önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmény vezetőjének 
kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő 
feladatokat. 

1993. évi LXXIX. törvény P  

Segíti és ellenőrzi a nevelési-oktatási intézményeknek a tanuló- és gyermekbalesetek 
megelőzésére irányuló tevékenységét, a tanuló- és gyermekbalesetek jegyzőkönyveit 
félévenként megküldi az oktatásért felelős miniszternek. 

1993. évi LXXIX. törvény J  

A nem helyi önkormányzatok által fenntartott óvodák és általános iskolák nyilvántartásba 
vételével, nyilvántartásból való törlésével, továbbá a működés megkezdésének 
engedélyezésével, az engedély visszavonásával kapcsolatban hozott jogerős határozatát közli a 
főjegyzővel. 

1993. évi LXXIX. törvény J  

Az óvodás és a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek 
hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános iskolának. 

1993. évi LXXIX. törvény P  

Bejelentésre vagy hivatalból elrendeli, hogy a szülő gyermekével jelenjen meg a nevelési 
tanácsadáson, illetőleg a szakértői és rehabilitációs bizottság vizsgálatán, amennyiben arra a 
tankötelezettség teljesítése érdekében szükség van. 

1993. évi LXXIX. törvény J  

A külföldön létesített tanulói jogviszonyról hatósági bizonyítványt állít ki. 1993. évi LXXIX. törvény J  

Egyetértési jogot gyakorol azon középiskolák kijelölésekor, melyekben szeptember-október 
hónapokban érettségi vizsgát lehet tenni. 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet J  

Közreműködik az Oktatási Hivatal vezetője és a vizsgabizottságot működtető intézmény 
megbízottja között a feladatlapok átadásában. 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet J   

Intézkedik arról, hogy a gyermek, tanuló kötelező felvételét ellátó nevelési-oktatási intézmény 
kijelölésre kerüljön, az intézkedésről tájékoztatja a szakértői és rehabilitációs bizottságot. 

4/2010. (I. 19.) OKM rendelet J  

Kiveti a távhő díjat. 2005. évi XVIII. törvény P  

Kiadja, módosítja vagy visszavonja az illetékességi területén, az e törvény hatálya alá tartozó 
távhőtermelő létesítmény létesítési és működési engedélyét minden olyan esetben, amely nem 
a Hivatal engedélyezési hatáskörébe tartozik. 

2005. évi XVIII. törvény J  

Megküldi véleményezésre a távhőszolgáltató üzletszabályzatát a fogyasztóvédelmi hatóságnak. 2005. évi XVIII. törvény J  

Jóváhagyja a b) pont alapján engedélyezési hatáskörébe tartozó távhőszolgáltató által 
kidolgozott üzletszabályzatot. 

2005. évi XVIII. törvény J  



 

A www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon előírt módon és a honlapról letölthető 
nyomtatványokon tesz eleget adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségének. 

67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet P  

Elkészíti a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót. 
 

1991. évi XX. törvény  
1992. évi XXXVIII. Törvény 
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 

P  

Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a központi költségvetés 
számára. 

1991. évi XX. törvény P  

Az elfogadott költségvetéséről az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően 
tájékoztatja a Kormányt. 

1992. évi XXXVIII. törvény P  

Az államháztartás igényeinek megfelelően havi, féléves, háromnegyedéves és éves információt 
szolgáltat. 

1991. évi XX. törvény P  

Elkészíti a zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói 
záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, 
pénzmaradvány-kimutatást, és vállalkozási maradvány-kimutatást. 

1992. évi XXXVIII. törvény  
1991. évi XX. törvény 

P  

Kialakítja a saját, valamint intézményei számviteli rendjét a költségvetési szervekre vonatkozó 
előírások alapján. 

1991. évi XX. törvény P  

A költségvetési év első feléről június 30-ai fordulónappal féléves elemi költségvetési 
beszámolót, a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal éves elemi költségvetési 
beszámolót köteles készíteni. 

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet P  

Felelős a számlarend összeállításáért, folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés 
helyességéért. 

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet P  

Közműfejlesztési támogatással kapcsolatos feladatok. 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet P  

Az adósságrendezési eljárás megindításával egyidejűleg a számlavezető pénzintézethez soron 
kívül eljuttatja a bírósági végzésben kijelölt pénzügyi gondnok ellenjegyzéséhez szükséges 
aláírási címpéldányt. 

95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet P 

A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök. 2003. évi CXXIX. törvény  P  

Általános helyiadóügyi feladat- és hatáskörök. 1991. évi XX. törvény  P 

Ellátja a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat. 1991. évi LXXXII. törvény P  

Az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét 
határozatban közli az ügyféllel, a meg nem fizetett illetéket és a mulasztási bírságot behajtja. 

1990. évi XCIII. törvény P  

Az önkényesen elfoglalt lakás kiürítésének elrendelésével kapcsolatos kérelem ügyében eljár. 1993. évi LXXVIII. törvény J   

Az üzletszerű társasházkezelői, és ingatlankezelői tevékenység végzésére jogosult, bejelentést 
tevő személyekről, illetve gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet. 

2003. évi CXXXIII. törvény 
217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 

J  

Engedélyezi az üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatását. 1993. évi LXXVIII. törvény J  

Igazolja a lakásépítési kedvezmény, valamint a fiatalok otthonteremtési támogatása személyi 
feltételeinek meglétét. 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet P  

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosításával kapcsolatos általános feladat- és 
hatáskörök. 

1993. évi LXXVII. törvény P  

Választások - általános választási eljárás. 1997. évi C. törvény J  

Megállapítja a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a 
szavazóhelyiségek címét a törvényben foglalt feltételek szerint. 

1997. évi C. törvény J  



 

Gondoskodik az értesítő és az ajánlószelvény kiküldéséről. 1997. évi C. törvény J  

Vezeti a választási irodát. 1997. évi C. törvény J  

A panaszokat és a közérdekű bejelentéseket köteles elintézni. 2004. évi XXIX. törvény  J  

Megállapítja, hogy a jelöltnek van-e választójoga.  1997. évi LXVII. törvény J  

Köteles a kárpótlási kérelem elbírálásához szükséges adatok, okiratok vagy ennek másolatát - 
kérelemre - a jogosult rendelkezésére bocsátani. 

104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet  J  

Ha megállapítást nyer, hogy az üzletben engedély nélkül pénznyerő automatát működtetnek, 
akkor köteles az üzletet bezáratni. 

1991. évi XXXIV. törvény J  

A távközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásában szakhatóságként működik közre, 
mint elsőfokú építésügyi hatóság. 

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet J   

Helyreállítja az eredeti birtokállapotot és eltiltja a birtoksértőt e magatartásától.  1959. évi IV. törvény J  

Az állami foglalkoztatási szervvel kötött megállapodás alapján hatósági ellenőrzést végez arra 
vonatkozóan, hogy az önkormányzat területén állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező, 
munkanélküli járadékban, pályakezdők munkanélküli segélyében részesülő folytat-e a törvénybe 
ütköző kereső tevékenységet. 

1991. évi IV. törvény J  

Az üzletet közbiztonsági érdekből bezárathatja. 1999. évi LXXV. törvény J  

Fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott általános szerződési feltétel 
érvénytelenségének, illetve tisztességtelenségének megállapítását, valamint a tisztességtelen 
általános szerződési feltétel alkalmazásától és alkalmazásra ajánlásától való eltiltást kérheti a 
bíróságtól. 

1978. évi 2. törvényerejű rendelet J  

Az 1986. évi II. törvényben a sokszorosító szervre vonatkozó rendelkezések végrehajtását 
ellenőrzi. 

12/1986. (IV. 22.) MT rendelet J  
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Oláh Miklós: Lakossági térhasználat és identitás – egy nagymintájú 
lakossági survey módszertana 

 

Módszertani bevezetés 

A vizsgálat célja az identitás alapú igazgatási terek alsó középszinten történő képzéséhez való 
kutatói hozzájárulás. Kutatási eredményeink szerint a népesség jól dokumentálható nemzeti, 
lakóhelyi (települési) és megyei identitása mellett megfelelően nagymintájú reprezentatív 
szociológiai vizsgálattal az alsó középszinten is pontosan tisztázhatók a megismerésen alapuló 
területi identitás szociológiai és területi jellemzői. Meglátásunk szerint ez a lakosság jellemző 
térhasználatának vizsgálata által ragadható meg.  

Annak érdekében, hogy kérdéseinkre megfelelő és használható válaszokat kapjunk, az alább 
mellékelt kérdőívet meglátásunk szerint a következők szerinti mintán és módon szükséges 
lekérdezni, majd az eredményeket alapos elemzés alá vetni. 

Annak érdekében, hogy a vizsgálat az országos reprezentáció mellett a megyék vonatkozásában, 
illetve ezeken belül mikroregionális bontásban is értelmezhető eredményekkel szolgáljon, 
nagymintájú vizsgálat lefolytatására van szükség. 

Ezért a javasolt mintanagyság: 20 000 fő. 

Alapsokaság: Magyarország felnőtt korú népessége. 

 

Mintaképzési eljárás 
A mintaképzési eljáráshoz szükség van az országos népesség-nyilvántartás KEK KH által91 
gondozott adatbázisára, és a legfrissebb, (a népességi adatokat illetően ebből is képezhető) 
településstruktúra jellemzőivel kapcsolatos területi statisztikai adatbázisra. 

 

Megyei, fővárosi alminta: 

A legfrissebb település soros állandó népességi adatok birtokában készített statisztika 
felhasználásával megállapítandó, hogy a 18-X éves népességből mekkora a megyék és Budapest 
részesedése. A megyei és a fővárosi mintanagyság minta egészéből való részesedése arányaiban 
megegyezik a megyék és a főváros Magyarország felnőtt korú népességéből való részesedésének 
mértékével. 

 

Megyén belüli alminta: 

Arányosan osztozik a városi és a községi népesség megyén belül ténylegesen megfigyelhető 
arányai szerint, azaz a megyei alminta egészét két részre osztjuk: városi és községi megyei 
almintára. 

A megyén belüli városi almintában minden város szerepel, mégpedig városonként a megye 
felnőtt korú városi össznépességéből való részesedése szerint.  

                                                           
91 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumot vezető miniszter irányítása alá tartozó önálló szervezet. A KEK KH a feladat- és hatáskörébe 
tartozó közigazgatási ügyekben hatósági jogkörrel felruházott, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 



Szempontok és javaslatok az alsó középszintű igazgatási terek identitás alapú kialakításához 121 

A megyén belüli községi almintát úgy képezzük, hogy minden város környékén a 
településstruktúra jellemzőinek figyelembe vételével kiválasztunk 1-3-5, a városkörnyék 
községeinek körét megfelelően reprezentáló községet. Fontos, hogy a városkörnyéki mintába a 
várostól különböző távolságra eső települések arányosan essenek. Az egyes községek mintából 
való részesedését úgy számoljuk, hogy a megyei községi almintából a megyében 
mintatelepülésekül választott községek felnőtt korú népességen belüli tényleges arányai szerint 
részesedjenek. 

 

Budapesti alminta: 

A fővárosra jutó alminta a kerületek felnőtt korú népességén belüli tényleges arányok szerint 
oszlik meg kerületenként. 

 

A települési (város, községi), kerületi alminta leválogatása az adott település, kerület felnőtt 
korú népességének nemek és korcsoportok szerinti figyelembe vételével, arányosan kell, hogy 
történjen. 

A megyénként így képzett minta egészének belső arányait ellenőrzésképpen az adott megye 
településszerkezeti és népességstatisztikai jellemzőihez mérjük, és szükség esetén korrigáljuk. 
Ugyanígy járunk el a főváros esetében is. 

Az e módszer szerint összeállított mintamegoszlás alapján a népesség nyilvántartásból 
véletlenszerűen választunk le név-, és lakcímadatokat. Ez lesz a főminta.  A műveletet ajánlott 
pótminta képzése céljából 2-3-szor megismételni. Az interjú főcímen történő meghiúsulása 
esetén ezeket a pótcím listákat tudjuk használni. 

 

Adatfelvétel módja 
Alapvető igazgatási kérdésekben is jártas kérdezőbiztosok által, megyei területi koordinátorok 
közreműködésével. 

 

Megjegyzés 
Mivel az általunk szükségesnek tartott, kérdőívben jelzett kutatási tematika módot ad arra, hogy 
a javasolt felmérés keretében egyéb érdeklődés szerinti kérdések is megvizsgálásra kerüljenek, 
javasoljuk, hogy a Kormány a Nemzeti Konzultáció keretén belül az eddig alkalmazott 
módszerek mellett éljen ezzel a lehetőséggel. 
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Kérdőív-tervezet 

1.1. Mióta él ezen a településen? 

1. Születése óta itt lakik (nem lakott más településen)- tovább az 1.4-es kérdésre! 
2. Több, mint 30 éve 
3. Több, mint 20 éve 
4. Több, mint 10 éve 
5. 5-10 éve 
6. Nincs 5 éve 
7. Egyéb: (pl. itt szül., elkölt., visszajött)……………………………………………… 
8. Nem válaszol 

 
1.2. Amennyiben nem a jelenlegi lakóhelyén élt mindig, honnan költözött ide?  

1. Egy közeli községből költözött ide, éspedig  ………………………………………………… 
2. Egy közeli városból költözött ide, éspedig  …………………………………………………… 
3. Egy távoli községből költözött ide, éspedig  ………………………………………………….. 
4. Egy távoli városból költözött ide, éspedig  ……………………………………………………. 
5. Külföldről költözött ide, éspedig ………………………………………………………………….. 
6. Születésétől fogva ezen a településen él 
7. Nem válaszol   

 
1.3. Milyen okból költözött jelenlegi lakóhelyére? (Több válasz is lehetséges!) 

1. Jobb lakás miatt 
2. Olcsóbb lakás miatt 
3. Jobb munkalehetőség miatt 
4. Családi okok miatt 
5. Szebb, tisztább környezet miatt  
6. Itt folyatja tanulmányait 
7. Egyéb okból, éspedig:………………………………………………………………………………… 
8. Mindig itt élt 
9. Nem válaszol 

 

1.4. Szeret-e a jelenlegi lakóhelyén élni? 

1. Igen, mert ………………………………………………………………………..................................... 
2. Nem, mert …………………………………………………………………………………………………. 
3. Nem tudja 
4. Nem válaszol 

 

1.5. Állandó lakóhelye mellett kötődik-e hasonló módon az ország, vagy a külföld 
valamely térségéhez, településéhez? 

1. Országon belül, éspedig:…………………………………………………………………………….. 
2. Külföldön, éspedig:…………………………………………………………………………………….. 
3. Nem kötődik ilyen minőségben máshova. 
4. Lakóhelyéhez sem kötődik erősen 
5. Nem válaszol 
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1.6. Megítélése szerint melyik az 5 legvonzóbb város a megyében? 

Fontossági sorrendben: 

1………………………………………2……………………………….3…………………………….. 

4………………………………………5………………………………………………………………. 

 

1.7. És melyik az 5 legvonzóbb település itt a környéken, kb. 20 km-es körön 
belül? 

Fontossági sorrendben: 
1………………………………………2……………………………….3…………………………….. 
 
4………………………………………5……………………………………………………………….. 

 

1.8. Ha otthonától távol idegeneknek való bemutatkozás közben azt kell 
elmagyarázni, hogy honnan érkezett, mit szokott mondani? (Több válasz is 
lehetséges!) 

1. A település nevét említi, ahol él 
2. A legközelebbi nagyobb város nevét mondja, éspedig:………………………............. 
3. A kistérség (városkörnyék, egykori járás) nevét mondja 
4. A megyéhez tartozás alapján magyarázza el 
5. A régió nevét mondja, éspedig:…………………………………………………........................ 
6. Valamilyen természeti objektumot (tó, folyó, hegy, stb.) említ, éspedig:……… 
7. Egyebet említ, éspedig:……………………………………………………………………………... 
8. Nincsenek ilyen élethelyzetei 
9. Nem válaszol 

 

1.9. Tervezi–e azt, hogy belátható időn belül (1-2 év) ténylegesen elköltözik a 
jelenlegi lakóhelyéről? 

1. Igen, határozott elképzelései vannak 
2. Elköltözne, de egyelőre nincs rá lehetősége 
3. Tervezi, de csak a távolabbi jövőben 
4. Nincs elköltözési szándéka- tovább az 1.12. kérdésre! 
5. Nem tudja 
6. Nem válaszol 
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1.10. Hova szeretne elköltözni? 

1. Egy közeli községbe, éspedig …………………………………………………….. 
2. Egy távolabbi községbe, éspedig ……………………………………………….. 
3. Egy közeli városba, éspedig ………………………………………………………. 
4. Egy távolabbi városba, éspedig …………………………………………………. 
5. A fővárosba 
6. Külföldre, éspedig …………………………………………………………………….. 
7. Nem költözne el 
8. Nem tudja, nem válaszol 

 

1.11. Milyen okai lennének az esetleges, illetve tényleges költözködési 
szándékának? (Több válasz is lehetséges!) 

1. Jobb lakásban, ill. környezetben szeretne élni 
2. Olcsóbb lakásban, ill. környékre szeretne menni 
3. Jobb munkalehetőségeket remél a költözéstől   
4. Családi okok miatt akar elköltözni 
5. Tanulmányait akarja máshol folytatni 
6. Tisztább, szebb környezet reményében szeretne elköltözni 
7. Egyéb ok éspedig …………………………………………………………… 
8. Nem költözik 
9. Nem tudja, nem válaszol 

 

1.12. Mi hiányozna Önnek a leginkább, ha jelenlegi lakóhelyéről elköltözne? 

1. Barátok, ismerősök, munkatársak 
2. Családtagok, rokonok 
3. Szomszédok 
4. A közvetlen lakókörnyezet 
5. A helyi szokások 
6. A szűkebb táj 
7. A tágabb környezet 
8. Egyéb, éspedig: ……………………………………………………………………………… 
9. Nem hiányozna semmi 
10. Semmiképpen nem tervez költözést 
11. Nem tudja, nem válaszol 
 

1. 13. Hány településhez kötik Önt jelenlegi és belátható jövőbeni feladatai? 

1. 1      
2. 2-3 
3. 4-5 
4. 5-nél több 
5. Nem tudja, nem válaszol 
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1.14. Milyen messze van ezek közül a két legtávolabbi? 

1. Egy településen él 
2. 1-5 km 
3. 6-15 km 
4. 16-30 km 
5. 31-50 km 
6. 50-100 km 
7. 101-200 km. 
8. 200km-nél messzebb, éspedig ………………………………..……(km.) 
9. Nem tudja, nem válaszol 

 
1. 15. Mikor járt Ön utoljára … 

Uticél Ott 
él 

A na-
pok-
ban 

1 
het-
e 

1 hó-
nap-
ja 

2-3 
hó-
nap-
ja 

Fél 
éve 

1 
éve 

2-3 
éve 

4-5 
éve 

6, ill. 
több 
éve 

Soha 
nem 
járt 

Debrecenben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Miskolcon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Szegeden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Pécsett 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Győrben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A megyeszékhelyen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A szomszéd megye valamelyik 
egyéb településén 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Budapesten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Kassán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ungváron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Nagyváradon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Aradon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Szabadkán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Eszéken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Csáktornyán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lendván 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Zágrábban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Kismartonban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A horvát tengerparton 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A Balatonon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1.16. Mi az a három dolog, amire a legbüszkébb azon a településen, ahol él? 

1. Az első ilyen:……………………………………………………………………………… 
2. A második :………………………………………………………………………………… 
3. A harmadik:……………………………………………………………………………….. 
4. Nincs ilyen 
5. Nem tudja, nem válaszol 
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1.17. Mi az a három dolog, amire a legbüszkébb  azon a környéken, ahol él?  

1. Az első ilyen:…………………………………………………………………………….. 
2. A második :……………………………………………………………………………….. 
3. A harmadik:………………………………………………………………………………. 
4. Nincs ilyen 
5. Nem tudja, nem válaszol 
 

1.18. Mi az a három dolog, amire a legbüszkébb abban a megyében, ahol él?  

1. Az első ilyen:……………………………………………………………………………… 
2. A második :……………………………………………………………………………….. 
3. A harmadik:………………………………………………………………………………. 
4. Nincs ilyen 
5. Nem tudja, nem válaszol 
 

1.19. És mi az  a három dolog, amire a legkevésbé  büszke azon a településen, ahol  
él? 

1. Az első ilyen:…………………………………………………………………............................................... 
2. A második :……………………………………………….………………….................................................. 
3. A harmadik:…………………………….……………………..……………………………………………….. 
4. Nincs ilyen 
5. Nem tudja, nem válaszol 

 
1.20. Mi az a három dolog, amire a legkevésbé büszke azon a környéken, ahol él? 

1.     Az első ilyen:…………………………………………………………………………………………………… 
2. A második :………………………………………………………………………………………………………. 
3. A harmadik:………………………………………………………………………………………………………. 
4. Nincs ilyen 
5. Nem tudja, nem válaszol 

 
1.21. Mi az a három dolog, amire a legkevésbé  büszke abban a megyében, ahol él? 

1. Az első ilyen:……………………………………………………………………………………………………. 
2. A második :……………………………………………………………………………………………………….. 
3. A harmadik:………………………………………………………………………………………………………. 
4. Nincs ilyen 
5. Nem tudja, nem válaszol 

 
1.22. Az Ön véleménye szerint van-e a megyében élő embereknek olyan közös 
ügye, ami összetartja ezt a megyét? 

1. Van(nak) ilyen(ek), éspedig:………………………….……………………......................................... 
2. Nincsenek ilyenek 
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1.23. Az Ön véleménye szerint van-e a kistérségben (a környező kb. 20 km-es 
körön belül) élő embereknek olyan közös ügye, ami összetartja ezt a térséget? 

1. Van(nak) ilyen(ek), éspedig:……………………………………………….......................................... 
2. Nincsenek ilyenek 

 
1.24. Az Ön véleménye szerint van-e a településükön élő embereknek olyan közös 
ügye, ami összetartja ezt a várost (községet)? 

1. Van(nak) ilyen(ek),  éspedig:……………….………………………………........................................ 
2. Nincsenek ilyenek 

 
1.25. Az Ön véleménye szerint milyen területi szint(ek)en kellene rendszeresen 
megrendezni az alábbiakat? 

Felsorolás Lakóh
elyén 

A környező 
település-
en, kb. 20 

km-es 
körön 
belül 

A 
megyé

ben 

A 
tfstatisztik
ai régióban 

A 
nagytérség

ben 
(pl.Dunánt
úl, Alföld, 
Tiszántúl,  
főváros) 

Nincs 
szükség 
ilyenre 

 

Nt. 
Nv. 

futballbajnokság 1 2 3 4 5 6 7 
kézilabdatorna 1 2 3 4 5 6 7 
borverseny 1 2 3 4 5 6 7 
szépségverseny 1 2 3 4 5 6 7 
terménykiállítás 1 2 3 4 5 6 7 
helytörténeti vetélkedő 1 2 3 4 5 6 7 
lakossági gyűjtés 
eredményeképpen megvalósuló 
szociális alap  

1 2 3 4 5 6 7 

környezetvédelmi alap 1 2 3 4 5 6 7 
katasztrófa elhárítási alap 1 2 3 4 5 6 7 
területfejlesztési tervről 1 2 3 4 5 6 7 
Egységes, korábban több helyen 
elérhető közigazgatási 
szolgáltatások 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1.26. Az Ön véleménye szerint ki lakóhelyének legismertebb, leghíresebb 
(legnépszerűbb) személyisége a ma élők között? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.27. Az Ön véleménye szerint ki a környező településeket egybevéve a 
legismertebb, leghíresebb (legnépszerűbb) személyisége a ma  élők között? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.28. Az Ön véleménye szerint ki a megye legismertebb, leghíresebb 
(legnépszerűbb) személyisége a ma élők között? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.29. Kihez szokott Ön fordulni tanácsért, közbenjárásért, ha valamilyen igazán 
fontos segítségre van szüksége? 

1. Következő(k)höz:……………………………………………………………………………………………. 
2. Nem szokott segítséget kérni 
3. Nem válaszol 

 
1.30. Az előbbi kérdésre adott tartalmi válaszban szereplő megnevezett lakóhelye 
a kérdezett lakóhelyétől…. 

1. …azzal megegyező 
2. …a szomszéd településen él 
3. …a kistérségben él 
4. …a megyében él 
5. …a régióban él 
6. …a nagytérségben él 
7. …a fővárosban él 
8. nem volt tartalmi válasz 

 
1. 31. Hány rokona, jó ismerőse, barátja él azon a településen, ahol lakik? 

1. Számuk:………………. 
2. Nincsenek ilyenek 

       3. Nem válaszol 
 
1.32. Hány rokona, jó ismerőse, barátja él abban a kistérségben, ahol lakik? 

1. Számuk:……………… 
2. Nincsenek ilyenek 

       3. Nem válaszol 
 
1.33. Hány rokona, jó ismerőse, barátja él abban a megyében, ahol lakik? 

1. Számuk:………………. 
2. Nincsenek ilyenek 

       3. Nem válaszol 
 
1.34. Vannak -e halottai eltemetve a jelenlegi lakóhelyén? 

1. Vannak, halottjainak száma:……… 
2. Nincsenek 
3. Nem válaszol 
 

1.35. Vannak -e  halottai eltemetve lakóhelyén   túl abban a kistérségben, ahol él? 

1. Vannak, halottjainak száma:……… 
2. Nincsenek 
3. Nem válaszol 
 



Szempontok és javaslatok az alsó középszintű igazgatási terek identitás alapú kialakításához 129 

1.36. Vannak-e halottai eltemetve abban a kistérségen túl a megyében, ahol él? 

1. Vannak, halottjainak száma:………, éspedig: 
2. Nincsenek 
3. Nem válaszol 
 

1.37. Gondolt-e már Ön arra, hogy élete végeztével hol lesz a sírja?  

1. Azon a településen, ahol most lakik 
2. Egyéb településen a kistérségen belül, éspedig:……………………………………………… 
3. Egyéb településen a megyén belül, éspedig:…………………………………………………… 
4. Egyéb településen a megyén túl, éspedig:………………………………………………………. 
5. Egyéb településen a régión túl, éspedig:………………………………………………………… 
6. Egyéb módon kíván rendelkezni felőle (pl. hamvak élővízbe, szórása, azok megosztott 

elhelyezése, stb), éspedig:……………………………..…………………………….. 
7. Nem gondolt még rá 

 
1.38. Emlékezzen vissza a múltban megtett bármilyen célú hosszabb-rövidebb 
utazásaira! Melyik volt állandó lakóhelyéről a leghosszabb (oda-vissza) utazása az 
elmúlt… 

-
5 

6-
15 

16-
35 

36-
50 

51-
100 

101-
500 

501-
1000 

1001- 
2000 

2001- Időszak 

kilométer 

Nem 
utazott 

Nv. 

…1-2 napban? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
…1 héten? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
…1 hónapban? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
…Félévben? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
…1 évben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
…5 évben? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
…10 évben? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
1.39.Gondolja végig, milyen gyakorisággal tesz meg különböző hosszúságú 
utazásokat? 

Átlagosan Na-
pon
-ta 

heten-
te 

kétszer 

heten-
te 

havon-
ta 

fél-
évente 

éven-
te 

5 
éven

-te 

10 
éven

-te 

Az út 
hossza 
(km) 

megteszi 

Eddig 
soha 
nem 
tette 
meg 

Nv 

1-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16-35- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
36-50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
51-100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
101-500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
501-1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1000- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1.40. És milyen földrajzi térségben, távolságban történnek leggyakoribb belföldi 
utazásai? 

1. Lakóhely-főváros 
2. Lakóhely-megyén kívüli település  ……...km-re. 
3. Lakóhely megyeszékhely ….-km-re. 
4. Lakóhely, legközelebbi (egyéb) város….-km-re. 
5. Lakóhely- megyén belüli község … km-re 
6. Nem utazik 
7. Nem válaszol 

 
1.41. Milyen célokból szokta különböző gyakorisággal elhagyni lakóhelyét? 

 

Felsorolás Nap
on-
ta 

Két 
na-

ponta 

3-5 
na-

pon-
ta 

He-
ten 
te 

2 he- 
tente 

Ha-
von 
ta 

2-5 
ha-
von 
ta 

Fél- 
é 

vent
e 

Évente, 
ill. 

ritkáb- 
ban 

So-
ha 

Nv
. 

Munkába járás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Munkaközi feladatok 
ellátása 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Hivatali ügyintézés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Gyógykezelés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Vásárlás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Rokonlátogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Barátok, ismerősök 
felkeresése 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kirándulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Temetésen történő 
részvétel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1.42. Átlagosan milyen gyakran válik ügyféllé Ön, illetve vette igénybe a szűkebb 
családból valaki az alábbi intézmények szolgáltatásait? 

Felsorolás Hetente Havonta Negyed 
évente 

Fél  
évente 

Évente, 
ill. 
ritkábban 

Ne,m 
vette 
igénybe 

Nv. 

Szakorvosi rendelő 1 2 3 4 5 6 7 
Kórház 1 2 3 4 5 6 7 
Lakóhelye 
polgármesteri  
Hivatala 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Okmányiroda 1 2 3 4 5 6 7 
Építési hatósági 
ügyintézés 

1 2 3 4 5 6 7 

Színház 1 2 3 4 5 6 7 
Megyei közig. hivatal 1 2 3 4 5 6 7 

APEH 1 2 3 4 5 6 7 
MÁK 1 2 3 4 5 6 7 
EP 1 2 3 4 5 6 7 
Nyugdíjbiztosító 1 2 3 4 5 6 7 

Munkaügyi központ 1 2 3 4 5 6 7 
Munkaügyi 
Felügyelőség 

1 2 3 4 5 6 7 

Munk.véd. Felügy. 1 2 3 4 5 6 7 
Fogyasztóvédelem 1 2 3 4 5 6 7 
Kult. Ö.véd. Hiv. 1 2 3 4 5 6 7 
ÁNTSZ 1 2 3 4 5 6 7 
KSH 1 2 3 4 5 6 7 
VPOP 1 2 3 4 5 6 7 
Reg. Fejl. Tanács 1 2 3 4 5 6 7 
Környv. Vízügyi Ig. 1 2 3 4 5 6 7 
Nemzeti Park Ig. 1 2 3 4 5 6 7 
Földhivatal 1 2 3 4 5 6 7 

Rendőrség 1 2 3 4 5 6 7 
Katasztrófavédelem 1 2 3 4 5 6 7 
Fogyasztóvédelem 1 2 3 4 5 6 7 
Egyéb, éspedig: 
……………………………… 
…………………………….. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
1.43. Jellemzően milyen közlekedési eszközzel szokott ilyen célból utazni? 

1. Saját személygépkocsival 
2. Saját motorkerékpárral 
3. Saját kerékpárral 
4. Gyalog 
5. Vonattal 
6. Busszal 
7. Szívességi fuvarral 
8. Egyéb módon, éspedig:…………………………………………………………………………………… 
9. Nem szokott ilyen célból utazni 
10.  Nem válaszol 
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1.44. Meglátása szerint milyen irányban változott az elmúlt 10-15 évben a 
hivatalok ügyfélfogadásának és ügyintézésének…. 

Nagyon 
kedvező 

Inkább 
kedvező 

Semilyen Inkább 
kedvezőtlen 

Nagyon 
kedvezőtlen 

 

irányban 

Nt.Nv. 

Szakszerűsége 1 2 3 4 5 6 
Határideje 1 2 3 4 5 6 
Költségei 1 2 3 4 5 6 
Ügyfélbarátsága 1 2 3 4 5 6 
 

1.45. Miként vette Ön igénybe utoljára a közigazgatási ügyintézés  valamelyik 
formáját? 

1. Személyesen, 
2. Elektronikusan, segítség nélkül 
3. Elektronikusan, segítséggel 
4. Mások intézték az ügyét maga helyett 
5. Nem volt ügyfél  
 

1.46. És jellemzően miként szeretné Ön igénybe venni a közigazgatási ügyintézés 
valamelyik formáját a jövőben? 

a. Személyesen, 
b. Elektronikusan, segítség nélkül 
c. Elektronikusan, segítséggel 
d. Mások intézték az ügyét maga helyett 
e. Várhatóan nem lesz ügyfél  
f. Nem tudja, nem válaszol 

 
1.47. Emlékszik-e olyan esetre, amikor azért nem kezdeményezte valamely 
ügyének elintézését, mert az távoli, és/vagy gyakori utazással járt volna? 

1. A nagy távolság miatt mondott le ügye intézéséről, éspedig:………………………………. 
2. A valószínűsíthető nagy gyakoriság miatt nem vállalta az ügyintézést, éspedig:…. 
3. Nem emlékszik ilyen esetre 
4. Nem válaszol 

 
1.48. Hallott-e arról, hogy a kormány a régiókban történő közigazgatási 
feladatellátás helyett a jövőben megyei szinten összevont kormányhivatalban 
látja el az államigazgatási feladatok jelentős részét? Mi erről az Ön véleménye? 

1. Hallott róla és helyesli  
2. Hallott róla, de nem helyesli 
3. Nem hallott róla, de most hallva véleménye a következő:………………………………….. 
4. Nem tudja, nem válaszol 
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1.49. Hallott-e arról, hogy a kormány a közeljövőben (kb. két év múlva)  a korábbi 
járások mai igények szerint módosított változatát tervezi rendszerbe állítani? 

1. Hallott róla és helyesli  
2. Hallott róla, de nem helyesli 
3. Nem hallott róla, de most hallva véleménye a következő:………………………………… 
4. Nem tudja, nem válaszol 
 

1.50. Emlékszik-e arra, ill. hallott-e arról, hogy korábban a települések és a megyei 
igazgatási szint között járások voltak és járási hivatalok láttak el igazgatási 
feladatokat? Vissza tud emlékezni arra, hogy …. 

Hibátlanul Kis hibával Hibásan Sehogy se Nv.  
nevezi meg  

…melyik járáshoz tartozott az Önök 
települése 

1 2 3 4 5 

… melyik település volt a járási 
székhely 

1 2 3 4 5 

… mikor szűntek meg a járások 1 2 3 4 5 
 

(A kérdezőbiztos rendelkezzen az utolsó hiteles járásbeosztás településlistájával!) 

1.51. Abban az esetben, ha azok saját településén helyben történő azonnali 
ügyintézéssel nem igénybe vehetők, az alábbi szolgáltatások közül melyeket 
venné igénybe szívesen az új járási székhelyen? 

1. Ezek a következők:…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Ragaszkodik ahhoz, hogy minden szolgáltatás a saját településén maradjon hozzáférhető 
3. Ragaszkodik ahhoz, hogy minden szolgáltatás a saját településén legyen a jövőben 

hozzáférhető 
4. Elég, ha a megyeszékhelyen fér hozzá a szolgáltatásokhoz 
5. Elég, ha a régió székhelyen fér hozzá a szolgáltatásokhoz 
6. Nem tudja, nem válaszol 
 

1.52. Milyen feltételek teljesülése esetén tudna azonosulni a tervezett járás-
reformmal? 

Feltételek Elvárja Nem várja el Nem 
 tudja 

Nem  
válaszol 

Átlagosan kerüljön így közelebb az 
ügyintézés a lakóhelyhez 

1 2 3 4 

Lehessen minden ügyet egy helyen 
1intézni 

1 2 3 4 

Legyen szakszerűbb az ügyintézés 1 2 3 4 
Legyen gyorsabb az ügyintézés 1 2 3 4 
Legyen udvariasabb az ügyintézés 1 2 3 4 
Legyen olcsóbb 1 2 3 4 
Maradjon meg a lehetősége annak, 
hogy minden településről legalább 
kezdeményezni lehessen a 
személyes ügyintézést  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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1.53. A járások 1984-es megszüntetésekor 83 volt a számuk, és a járásközponttól 
a települések átlagosan 33 km-re voltak az igazgatási székhelytől. A jövőben 
legfeljebb mekkora távolságot lenne hajlandó Ön megtenni az alábbi ügyek 
szakszerű és gyors elintézése érdekében? 

5 6-10 11-20 21-30 31- Felsorolás Se-
mek-
korát 

kilométert 
Nincs 

ott 
ügye 

Nt. 
Nv. 

Okmányiroda 1 2 3 4 5 6 7 8 
Földhivatal 1 2 3 4 5 6 7 8 
Rendőrség 1 2 3 4 5 6 7 8 
ÁNTSZ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fogyasztóvédelem 1 2 3 4 5 6 7 8 
Gyámhivatal 1 2 3 4 5 6 7 8 
Illetékhivatal 1 2 3 4 5 6 7 8 
Természet-, és 
környezetvédelmi hat. üi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

APEH, VPOP 1 2 3 4 5 6 7 8 
KSH 1 2 3 4 5 6 7 8 
Munkaügyi központ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Munkaügyi Felügyelőség 1 2 3 4 5 6 7 8 
Munkavédelmi  
Felügyelőség 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Állateü.Élelmiszervizsg. 
Állomás 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vízügyi Igazg. 1 2 3 4 5 6 7 8 
MÁK 1 2 3 4 5 6 7 8 
Egészségbiztosító 
Pénztár 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nyugdíjbiztosító 1 2 3 4 5 6 7 8 
Körny.véd. Vízügyi Ig. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Környetvédelmi Vízügyi 
Felügy. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nemzeti park Ig. 1 2 3 4 5 6 7 8 
MH Hadkieg. 1 2 3 4 5 6 7 8 
BV. Intézet 1 2 3 4 5 6 7 8 
Igazságügyi Hivatal 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mezgaz.Szakig. Sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Katasztrófavédelem 1 2 3 4 5 6 7 8 
Nemzetbiztonsági Hiv. 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1.54. Mely településen intézi hivatalos ügyeit személyesen a leggyakrabban? 

1. A lakóhelye szerinti településen, éspedig:…………………………………………………………. 
2. Más településen, éspedig:…………………………………………………………………………………. 
3. Nem foglalkozik hivatalos ügyek intézésével 

 
1.55. Melyik településen intézné hivatalos ügyeit személyesen a legszívesebben? 

1. Lakóhelyén, vagyis:………………………………………………………………………………………. 
2. Egyéb településen, éspedig:…………………………………………………………………………… 
3. Nem intézi hivatalos ügyeit személyesen 

 



Szempontok és javaslatok az alsó középszintű igazgatási terek identitás alapú kialakításához 135 

1.56. Ha lakóhelyén nem lenne mód a hivatalos ügyek  némelyikének intézésére 
személyesen, melyik környező települést tartja erre a legalkalmasabbnak? 

a. Megnevez települést lakóhelyétől  ……..  km-re, éspedig:……………………………………. 
b. Nem nevez meg ilyen települést. 

 
1.57. Emlékszik-e olyan esetre, amikor azért nem kezdeményezte valamely 
ügyének elintézését, mert az távoli, és/vagy gyakori utazással járt volna? 

1. A nagy távolság miatt mondott le ügye intézéséről, éspedig:……….................................. 
2. A valószínűsíthető nagy gyakoriság miatt nem vállalta az ügyintézést, éspedig:…. 
3. Nem emlékszik ilyen esetre 
4. Nem tudja, nem válaszol 

 
1.58. Az elmúlt 1 évben melyik hivatallal volt Önnek vagy a családjában élőknek 
dolga? 

1. Ez(ek) a következő(k):………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Nem volt  elintézni való hivatalos dolguk 
3. Nem tudja, nem válaszol 
 

1.59. Megítélése szerint elfogadható távolságban vannak e az alábbi hivatalok az 
Ön településétől? 

Hivatal Helyben 
található 

Elfogadható 
távolságban van 

Túl messze 
van 

Nem tudja, nem 
válaszol 

Munkaügyi Központ 1 2 3 4 
Okmányiroda 1 2 3 4 
APEH kirendeltség 1 2 3 4 
Földhivatal 1 2 3 4 
 

1.60. Milyen feltételek teljesülése esetén tudna azonosulni a Kormány által 
tervezett járás-reformmal? 

Feltételek Elvárja Nem várja 
el 

Nem  
tudja 

Nem 
válaszol 

Átlagosan kerüljön így közelebb az 
ügyintézés a lakóhelyhez 

1 2 3 4 

Lehessen minden ügyet egy helyen 
intézni 

1 2 3 4 

Legyen szakszerűbb az ügyintézés 1 2 3 4 
Legyen gyorsabb az ügyintézés 1 2 3 4 
Legyen udvariasabb az ügyintézés 1 2 3 4 
Legyen olcsóbb 1 2 3 4 
Maradjon meg a lehetősége annak, hogy 
minden településről legalább 
kezdeményezni lehessen a személyes 
ügyintézést  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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1.61. Ön mennyit (hány percet, km-t) lenne hajlandó utazni a járásközpontba, ahol 
a legtöbb ügyét egyszerre elintézheti?  

………………. percet 
……………….km-t 
 
1.62. És alkalmanként legfeljebb mekkora összeget tud ön a hivatali ügyintézéssel 
járó kiadásokra fordítani? 

…………...…..Ft-ot 
 

 

Végül az Ön személyére, társadalmi helyzetére vonatkozó kérdéseket szeretnék 
feltenni annak érdekében, hogy a válaszokat ezek szerint tudjuk majd a 
feldolgozás idején csoportosítani. 

 
2.1. Neme? 

1. Férfi 
2. Nő 

 
2.2. Melyik évben született? 

1 9   
 

2.3. Legmagasabb iskolai végzettsége? 

1. 8 általános alatt 
2. 8 általános (4 polgári) 
3. Szakmunkásképző iskola 
4. Szakközépiskola, gimnázium 
5. Főiskola, egyetem 
6. Nem válaszol 

 
2.4. Állandó lakóhelye? (Adatrögzítő ellenőrizve kódolja!) 

       1. Főváros 
2. Megyeszékhely 
3. Egyéb város 
4. Nagyközség 
5. Község 
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2.5. Mekkora lélekszámú az a település, ahol él? (Adatrögzítő ellenőrizve kódolja!) 
 

…………………..…fős 
1. – 499 fős 
2. 500-999 fős 
3. 1000-1999 fős 
4. 2000-9999 fős 
5. 10 000-29 999 fős 
6. 30 000-59 999 fős 
7. 60 000 fő feletti lakosú 

 
 
2.6. Régió (Adatrögzítő ellenőrizve kódolja!) 

1. Dél-Alföld         
2. Észak-Alföld    
3. Észak-Magyarország    
4. Közép-Magyarország 
5. Dél-Dunántúl 
6. Közép-Dunántúl 
7. Nyugat-Dunántúl 

 
2.7. Megye (Adatrögzítő ellenőrizve kódolja!) 

1. Budapest 
2. Bács-Kiskun 
3. Baranya 
4. Békés 
5. Borsod-Abaúj-Zemplén 
6. Csongrád 
7. Fejér 
8. Győr-Moson-Sopron 
9. Hajdú-Bihar 
10. Heves 
11. Jász-Nagykun-Szolnok 
12. Komáron-Esztergom 
13. Nógrád 
14. Pest 
15. Somogy 
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
17. Tolna 
18. Vas 
19. Veszprém 
20. Zala 
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2.8. Dolgozik Ön? 

1. Igen, teljes munkaidőben, főállásban 
2. Igen, részmunkaidőben 
3. Igen, alkalmi munkát végez 

NEM:    
4. GYES, GYED 5. Öregségi nyugdíjas 6. Rokkantnyugdíjas  
7. Munkanélküli 8. Háztartásbeli                       9. Tanuló  
10. Nem tudja 11. Nem válaszol   
 
2.9. Mi az Ön foglalkozása? (Ha nem tanuló inaktív (munkanélküli, nyugdíjas, 
GYES-GYED stb.), mi volt az utolsó foglalkozása? 

………………………………………………. 
0 - nincs válasz  
 
2.10. Az Ön munkahelye (ha inaktív, utolsó munkahelye) az alábbiak közül mely 
gazdálkodási formába tartozott? 

1. Társas vállalkozás (bt, kft, kkt, szövetkezet, társulat, zrt, nyrt, nonprofit kft) 
2. Egyéni vállalkozás 
3. Állami, önkormányzati (költségvetési) intézmény (óvoda, iskola, kórház, 

művelődési ház, múzeum, területfejlesztési szervezetek, pld.: regionális, vagy 
megyei fejlesztési tanács, külföldi diplomáciai, konzuli testület, 
gesztorönkormányzat stb.)  

4. Egyház, egyházi szervezet 
5. Nonprofit szervezet (párt, egyesület, alapítvány, kamara, köztestület, 

szakszervezet, biztosító szervezet, magánnyugdíjpénztár, önkéntes biztosító 
pénztár, külföldi székhelyű vállalkozás kereskedelmi képviselete) 

6. Egyéb megszűnt gazdálkodási forma (állami vállalat, gazdasági munkaközösség, 
egyéb, nem piaci gazdasági tevékenység) 

7. Nincs válasz   
 
2.11. Hányan élnek Önök egy háztartásban? 

…………….…. Fő 
 
2.12. Mennyi az adózás utáni havi nettó összes jövedelme? 

……………….. Ft/hó 
 
2.13. Mennyi az Önnel egy háztartásban élők havi összes nettó jövedelme? 

………….…….Ft/hó 
 
 

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT! 


