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A véleményvizsgálatok főbb eredményei

Vezetői összefoglaló1
1. „A területi közigazgatás reformját elősegítő tanácsadás a modern kori járások központjainak
és lehatárolásának tárgyában” című projekt 3. modulja keretében végzett véleményvizsgálatok
során a vidéken élő2 polgárok reprezentatív mintáját területhasználati szokásaikról, a
területi közigazgatás átalakításában leginkább érintett szervezetek vezetőit pedig a
járások kialakításával kapcsolatos elvárásaikról és javaslataikról kérdeztük meg. A
lakossági vizsgálatban3 1000 fő vett részt, akiket telefonon keresztül kérdeztünk. A fővárosi és
megyei kormányhivatalok vezetői, ill. a jegyzők körében végrehajtott, online
véleményvizsgálatunk a kormányhivatali vezetők 43 százaléka, míg a jegyzők 13 százaléka
adott részletes választ kérdéseinkre. Hangsúlyoznunk kell, hogy mindkét esetben
véleményvizsgálatot hajtottunk végre, a válaszadók a rendelkezésükre álló információk
alapján adtak választ – sok esetben nyitott – kérdéseinkre. Számos kérdés esetében azt találtuk,
hogy megfelelő, a közigazgatás újjászervezésének részleteire vonatkozó információ
hiányában a válaszadók nem tudtak kiérlelt álláspontot kialakítani.

A lakossági véleményvizsgálat eredményei
2. A járások újbóli bevezetéséről a megkérdezett állampolgárok döntő többsége, 69,4%-a
(a férfiak ¾-e, míg a nőknek csak a 64,3%-a) hallott már. A kutatási mintába került 30 év
alattiak esetében viszont többségben vannak azok, akik nem hallottak erről kérdésről.
[Hallott-e a járások esetleges újbóli bevezetéséről? - Életkori kategóriák szerinti megoszlások]
Hallott-e róla?
Hallott róla
Nem hallott róla
Összesen

>=30

31-40

41-52

53-63

64+

Összesen

44,3%
55,7%
100%

63,9%
36,1%
100%

78,3%
21,7%
100%

81,0%
19,0%
100%

81,1%
18,9%
100%

69,4%
30,6%
100%

3. A magyarországi felnőtt lakosság elmúlt egy évben tanúsított ügyintézési aktivitása inkább
mérsékelt, legmagasabb arányban a nyilvánvalóan legszélesebb társadalmi bázist érintő
okmányirodai ügyintézés, legkisebb arányban a földhivatalokban bonyolított, speciális,
alapvetően ingatlanügyeletek intézési gyakorisága fejeződik ki. A különböző közhivatalok,
hivatalos ügyek intézésére hivatott intézmények, megyei kórházak, illetve lakótelepüléshez
legközelebbi TESCO bevásároló központ távolságát a döntő többség elviselhetőnek,
leküzdhető akadálynak tarja, bár jó néven venné, ha azok közelebb kerülnének lakóhelyéhez.
Kivételt képeznek ez alól a központoktól távol eső, zömmel kistelepüléseken élő
időskorúak, akik számára jövedelmi helyzetüknél és egészségi állapotuknál fogva
érzékelhető teher a szolgáltató központokba történő utazás. A térségi feladatellátásra
berendezkedő igazgatási infrastruktúrák közül eredményeink szerint az okmányirodai hálózat
megközelíthetőségével és szolgáltatásaival a legelégedettebbek az emberek.
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[Fontos intézmények, kórházak, bevásároló központok lakóhelytől számított távolsága]
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4. Eredményeink szerint a gördülékeny, sikeres, lehetőség szerint gyors ügyintézés
érdekében az emberek hajlandók valamilyen mértékű utazást vállalni. Ehhez a kilátásba
helyezett minőségi feltételeknek nyilvánvalóan maradéktalanul teljesülniük kell, ellenkező
esetben akár a legkisebb lakóhely és ügyintézési helyszín közötti távolság is aránytalanul nagy
lehet a szolgáltatásokat igénybe vevők értékeléseiben, aminek a közhangulatban is könnyen
kifejeződő, kedvezőtlen hatásai lehetnek. Az utazási hajlandóság azonban erősen limitált
távolságok megtételére vonatkozik. Eredményeink szerint átlagosan 14 km-t hajlandók utazni
az emberek annak érdekében, hogy jó minőségű ügyintézésben legyen részük, lehetőleg
egy helyen.
[Hány km-t lenne hajlandó utazni a járásközpontba?]
Válaszadók
aránya
5 km-t sem hajlandó utazni
Max 5 km-t hajlandó utazni
Max 10 km-t hajlandó utazni
Max 15 km-t hajlandó utazni
Max 20 km-t hajlandó utazni
Max 25 km-t hajlandó utazni
Max 30 km-t hajlandó utazni
Akár 40 km-t is hajlandó utazni
Összesen

9,5%
7,7%
16,7%
28,0%
26,7%
7,7%
3,2%
0,5%
100,0%

5. A hivatalos ügyek intézése érdekében mutatkozó alacsony utazási hajlandóság a kisebb
lélekszámú községekben élő, alacsony iskolai végzettségű, időskorú lakosság egy részére,
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illetve a községekben élő fiatalabb korú, egyéb inaktívakra, alacsony iskolai végzettségű
munkanélküliekre, GYES/GYED időszakot töltő személyekre érvényes leginkább. Ezek többek
között azért is lényeges célcsoportok, mivel egyrészt az ország lakossága öregedő tendenciát
mutat, és a gazdaságilag aktív fiatalabb populáció munkahelyek érdekében történő városokba
költözésével a községek állandó lakosságának öregedése csak még fokozottabb demográfiai
problémává válik. Ezzel párhuzamosan az alacsony jövedelmű inaktívak számára a
lakóhelytől távoli ügyintézés súlyos gondokat okozhat, de eredményeink szerint
megjelenhet ez akár a lakóhelyhez közeli ügyintézési helyszínek elérése vonatkozásában
is. A körvonalazott problémák lehetőség szerinti minimalizálása érdekében érdemes
minél több állampolgár számára a lakóhelyen, a fennmaradók számára pedig a
központokhoz minél közelebb biztosítani az ügyintézési, de legalább az ügyindítási
lehetőségeket. A meglévő igazgatási intézményrendszer kritikájaként fogalmazható meg az a
kutatási tapasztalat, mely szerint a polgárok egyötöde volt már olyan helyzetben, hogy
valamely hivatalos ügyet azért nem tudtak (időben) elintézni, mert az aránytalanul nagy
időráfordítással járt volna. A jelen vizsgálatunk által dokumentált eredmény meglátásunk
szerint olyan alkotmányos jogokkal kapcsolatos aktuális problémákat vet fel, mint az
államigazgatási ügyek intézésével kapcsolatos esélyegyenlőség kérdése.
6. Az ügyintézési gyakoriságra és az ennek érdekében történő utazási hajlandóságra vonatkozó
kutatási tematika mellett vizsgáltuk a lakosság aktuális térhasználati szokásait is. Eredményeink
szerint a magyar népesség területi mobilitásáról általában hangoztatott megállapítások valósak.
Az emberek általában keveset utaznak, és ha tehetik, kerülik a gyakori, hosszabb
utazásokat. Ezen sommás jellemzés természetesen jelentős társadalmi tulajdonságonkénti
eltéréseket takar. A fiatal korcsoporthoz tartozók (zömmel a tanulók), a vállalkozók, az
értelmiségiek jelentős része jóval többet és gyakrabban utazik az átlagnál. Számukra, akik
többnyire potenciális járásszékhely lakói és nyilván az elektronikus igazgatás jelenlegi és
jövőbeli alanyai is egyben, kevésbé lenne megterhelő jelentősebb ügyintézési célú út megtétele.
7. A felnőtt korú magyar társadalom megközelítőleg egyharmadáról, kétötödéről azonban
mindez nem mondható el, a teljes lakosság egyötöde számára pedig szinte vállalhatatlan a
20 km-nél nagyobb távolságok viszonylag nagy gyakoriságú megtétele. Meglátásunk szerint
ezekkel az egymást jelentős mértékben átfedő társadalmi státuszcsoportokkal, vagyis az
időskorúakkal, az alacsony jövedelműekkel, az aktív korú munkanélküliekkel, a kistelepülésen
élőkkel hosszú távon szükséges számolnia a politikának és a közigazgatásnak. Javaslatunk
szerint ez az a távolság (20 km), amelyet a területlehatárolás során a tervezett járások
központjai és a tőlük legtávolabb eső települések besorolása alkalmával érdemes
figyelembe venni.

A kormány- és köztisztviselői véleményvizsgálat eredményei
8. Az elmúlt 21 év közigazgatását a kormány- és köztisztviselők több mint háromötöde
kedvezően ítéli meg. A leginkább pozitív fejlemények között a települések önállósodását, az
önkormányzatiság létrejöttét és a decentralizációt tartják számon. Szintén sokan
fogalmazták meg, hogy az ügyintézés színvonalában jelentős javulás következett be,
erősödött a hivatalok ügyfélközpontúsága, javult az elektronikus ügyintézés lehetősége.
9. Ami az időszakot jellemző kedvezőtlen változásokat illeti, válaszadóink szerint ezek a
következők voltak:
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Szervezeti instabilitás: a regionális, megyei és kistérségi szervezetek létrejötte, gyakori
átalakulása, szervezetek összevonása és szétválasztása.



Túlbürokratizáltság és jogszabályi instabilitás: a közigazgatási
túlszabályozottsága, gyenge minőségű és gyakran változó jogszabályok.



A feladatellátás alulfinanszírozottsága, ami elsősorban a jegyzőkhöz telepített
feladatok ellátására vonatkozik.



Szétaprózottság: túl sok a települési önkormányzatok száma, az önkormányzatok közti
együttműködés ösztönzőinek hiánya, gyengesége.



A köztisztviselői életpálya presztízsvesztése a 2000-es években, a bérezés és a
feladatvégzés közti összhang megbomlása.



A jegyzői státusz problémái: a helyi parciális politikai érdekek és a jegyző által
képviselt szakmaiság és elfogulatlanság konfliktusai.



„Túlpolitizáltság”: a mindennapi közigazgatási feladatellátásban és a vezetők
kiválasztásában is megjelenő pártpolitikai befolyásoltság.

eljárások

10. A kormányhivatalok kormánymegbízottak vezetésével történő kialakításával a
válaszadók 85 százaléka teljes egészében vagy részben egyetért. E válaszukat a
következőkkel indokolták:


az intézkedés megerősítette a területi középszintet, a korábbinál átláthatóbb
struktúrát hozott létre, egyértelművé tette a középszintű felelősségi köröket, és
csökkentette a párhuzamosságokat;



a szakigazgatási szervek integrációjával megteremtette a korábbinál gazdaságosabb és
eredményesebb működés feltételeit;



helyreállította az önkormányzatok törvényességi felügyeletét (különösen a
körjegyzők hangsúlyozták);



a kormányablakok kialakításával az ügyintézés a polgárok számára egyszerűbbé vált.

Az integráció negatívumait leginkább a szakigazgatási szervek vezetői tapasztalták meg,
akiknek 48 %-a adta azt a választ, hogy szervezetének irányítási rendszere egyáltalán
nem egyszerűsödött.
11. A járási államigazgatás kialakítását a közigazgatási elit körében leginkább a
kormányhivatali vezetők, közülük is a törzshivatalok vezetői támogatják. Nyilván ez nem
független attól, hogy a jelenlegi tudásunk szerint a járások a megyei kormányhivatalok
alárendeltségében, annak alsó középszintű dekoncentrált szervezeteiként fognak működni,
vagyis a kormányhivatalok törzshivatalának koordinációs funkciói vélhetően bővülni
fognak. E funkcióbővülést – eredményeink szerint – a kormányhivatalok vezetői elfogadják és
támogatják. A szakigazgatási szervek vezetői körében nem ennyire egyértelmű a járások
kialakításának támogatottsága, amit részben az is indokol, hogy a 2010–2011-es
kormányhivatali integráció tapasztalatai ennek a válaszadói körnek egy részében
ellentmondásosnak tűnnek.
12. Felmérési eredményeink szerint a jegyzői kar többsége (40 %) kiváró álláspontot foglal el
az államigazgatási járások és a járási kormányablakok kialakításával kapcsolatban, mivel
úgy véli, hogy a döntéselőkészítés jelenlegi szakaszában nem világos, hogy a jegyzői
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államigazgatási feladatok, az elsőfokú hatósági jogkörök közül melyek kerülnek majd át a
járásokhoz. A járások kialakításával a felmérés időpontjában a válaszadó jegyzők csupán 34 %a értett egyet. Különösen magas a községi jegyzők és a körjegyzők körében azok aránya
(25 %), akik a járási államigazgatás kialakítását – a ma rendelkezésre álló információk
alapján – ellenzik. A városi jegyzők azért, mert a járási kormányablakok kialakítását
feleslegesnek tartják, hisz az okmányirodák révén hasonló funkciójú szervezetek már
működnek az országban. A községi jegyzők és a körjegyzők az elérhetőség romlása és az
ügyfélközpontúság csorbulása miatti félelmükben ellenzik a járási szintű feladatellátást és a
kormányablakok kialakítását.
13. A válaszadók szakmai környezetében dolgozó tisztviselők jelentős része is kiváró álláspontot
foglal el a járások kialakításával kapcsolatban. A válaszadók alig 30 százaléka számolt arról
be, hogy a járások kialakításának gondolatát a környezetükben dolgozók támogatják. Az
így válaszolók aránya csak a kormányhivatali vezetők körében magas, a községi jegyzők és a
körjegyzők csupán 6-7 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szakmai környezete támogatja az
elképzelést. E két válaszadói csoport közel fele mondta azt, hogy a járások kialakításának
gondolatához a szakmai környezetében dolgozók – részben egzisztenciális megfontolások
miatt – ellenzően állnak hozzá.
[„Megítélése szerint miként viszonyulnak a járások kialakításának gondolatához az Ön szakmai környezetébe
tartozó köztisztviselők és kormánytisztviselők?”]
Munkahely

Egyértelműleg támogatólag
Inkább támogatólag
Inkább ellenzően
Egyértelműen ellenzően
Kiváró jelleggel
Nem tudja
Összesen

Kormányhivatal
13%
37%
5%
2%
35%
8%
100%

Város
PMH
2%
19%
16%
10%
49%
4%
100%

Község
PMH
2%
4%
31%
19%
40%
4%
100%

Összesen
Körjegyzőség
1%
6%
20%
27%
44%
2%
100%

7%
22%
15%
11%
39%
6%
100%

14. A járási államigazgatási feladat- és hatásköröket a válaszadók nagy többsége (60 %-a) a
megyei kormányhivatal alárendeltségében működő járási hivatalhoz telepítené. A
válaszadók legnagyobb része a járási hivatalokhoz – az önkormányzati és államigazgatási
feladatok újraszabályozását követően – a jegyzői államigazgatás feladat- és hatásköreiből a
speciális szakértelmet igénylőket telepítené át. Négy olyan ügycsoportot találtunk, melyek
járásokhoz történő áttelepítésében lényegében a jegyzői kar nagy része egyetért: szabálysértés,
építésügy, gyámügy és birtokvédelem.
15. A területi közigazgatási elit járásrendszerrel kapcsolatos preferenciáit az érintett válaszadó
pozíciója erősen befolyásolja: a nagyvárosokban dolgozó, a megyei és megyei jogú városok
igazgatásában vezető szerepet betöltők inkább a „régi” járások számára hasonlító járásszámot
javasolnak, a kistérségek működtetésében érintett városok és a kistérségrendszert
elfogadó községek jegyzői a kistérségi modell mellett érvelnek, míg a „régi” járások és a
kistérségek működtetésében kisebb szereppel bíró, ám okmányirodájuk révén
körzetközponti szerepet kapó városok jegyzői az okmányirodai körzetek modelljéhez
hasonlító járásszám mellett érvelnek.
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16. A középszintről alkotott vélemények azt mutatják, hogy a vizsgált közigazgatási
elitcsoportok döntő többsége – a múltbeli tapasztalatok és/vagy a jelenlegi politikai realitások
okán – a régiót nem tekintik a közigazgatás területi középszintjének szervezésére
alkalmas egységeknek. A kormányhivatali vezetők és a jegyzők többsége a régiós
intézményrendszer helyett inkább a megyei megerősítését támogatja. A jegyzők azt is
kihangsúlyozták, hogy a járások kialakítására lehetőség szerint az érvényes kistérségi
lehatárolás figyelembe vétele mellett kerüljön sor.
17. A járások vezető tisztségviselőjének megnevezésére vonatkozó kérdésünkre a döntő többség
azt a választ adta, hogy a főszolgabírót nem tartják elfogadható titulusnak. A főszolgabíró
helyett javasolt elnevezések között a „járási hivatalvezető” örvend a legnagyobb
támogatottságnak.
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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.
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Oláh Miklós, Dombi Gábor és Retz Tamás: Lakossági térhasználati
szokások és vélemények a járások bevezetéséről
Bevezetés
A modernkori járások központjainak és a hozzájuk sorolható igazgatási terek lehatárolásának
előkészítése során azt tapasztaltuk, 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 közjó irányába ható társadalmi reformok
sorában helyezzük el az alsó középszintű államigazgatási feladatok számára keretül szolgáló
járások kialakításával kapcsolatos munkát, helyesen tesszük, ha az állampolgári közösségek
számára ismerős, elfogadott, vagyis egyébként is használt, komfortos tereket választunk hozzá.
Koncepciónk szerin4 nem csupán szükséges, de lehetséges is az identitáshordozásra alkalmas
terekre történő javaslattétel. A kétfajta identitáshordozásra és generálásra alkalmas
mechanizmus közül a „szülőföldszeretet” 5alkotóelemeinek 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 generációkról generációkra átörökített
tapasztalatokra, emlékekre és a személyesen megszerzett élményekre épülő identitásra. Ez
pedig sehogy máshogy nem épülhet be az egyén szocializációjába, mint a vonatkoztatott tér
rendszeres és alapos megismerése révén, annak elsajátítása, vagyis használata, interiorizálása
által.
Meglátásunk szerint a fentiek értelmében akkor járunk el helyesen, ha alaposan tanulmányozzuk
a helyi társadalmak tényleges, lakóhelyéhez viszonyított térhasználati szokásait, vagyis azt, hogy
a magyar népesség milyen hosszúságú, gyakoriságú és célú utazásokat tesz meg saját
elhatározásából, tehát viszonylagosan kényszermentesen. Emellett természetesen a népesség
ügyfél minőségében megfigyelhető területi mobilitásának jellemzőit is érdemes kutatni. Az itt
bemutatott vizsgálat eredményeit a modern kori járások lehatárolásának modellezése keretében
tervezzük felhasználni.

4

Oláh Miklós - Csite András:Szempontok és javaslatok az alsó középszintű igazgatási terek identitás alapú
kialakításához , A területi közigazgatás reformját elősegítő tanácsadás a modern kori járások központjainak és
lehatárolásának tárgyában” című projekt résztanulmánya. - Hétfa Elemző Központ, Bp., 2011. Kézirat.
5
Oláh Miklós:A területi identitás szerepe az igazgatási terek képzésében. A területi közigazgatás reformját
elősegítő tanácsadás a modern kori járások központjainak és lehatárolásának tárgyában” című projekt
résztanulmánya. - Hétfa Elemző Központ, Bp., 2011. Kézirat.
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A vizsgálat eredményei
Hivatalos ügyintézési jellemzők a válaszadók körében az elmúlt egy év során
A vizsgálatot megelőző egy év során a válaszadók többsége nem intézett hivatalos ügyeket, se
munkaügyi központban, se APEH kirendeltségen, nem volt elintézendő ügye a földhivatalban,
okmányirodában és nem akadt ügye a helyi polgármesteri hivatalban sem. A legnagyobb
mértékű forgalom az okmányirodai ügyintézés, a legkisebb mértékű forgalom a földhivatalokban
fordult elő.
[5. ábra: Hivatalos ügyintézés ténye 2010 eleje óta eltelt időben az adatfelvétel időpontjáig]
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Legalább minden harmadik válaszadó jelezte, hogy intézett valamilyen ügyet az elmúlt egy év
során polgármesteri hivatalban, legalább minden ötödik APEH kirendeltségen és legalább
minden hatodik munkaügyi központban.
A munkaügyi központokban végzett ügyintézés alapvetően a gazdaságilag inaktívakra jellemző,
életkor szerint felülreprezentáltak a 30 évnél fiatalabbak és a 41–52 év közöttiek, a nemek
viszonylatában a nők, az iskolai végzettség szegmensében a szakmunkások.
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[1. ábra: Munkaügyi központok ügyintézési jellemzői]

Fejlesztési-statisztikai régiók szerint a munkaügyi ügyintézések gyakorisága két dunántúli
régióban, Közép- és Nyugat-Dunántúlon, illetve Észak-Magyarország régióban felülreprezentált.
Település jogállás és település lélekszámok kombinációja szerint vizsgálva a megoszlásokat azt
látjuk, hogy az elmúlt egy év során válaszadóink körében a községek közül a legkisebb
lélekszámú, illetve az 1000–1999 állandó lakos közötti lélekszámú községek esetében, míg a
városok kategóriáin belül az 5000–9999 állandó lakos közötti településeken mutatkozott nem
véletlennek tulajdoníthatóan magasabb ügyintézési forgalom a munkaügyi központokban.6
Az APEH kirendeltségek válaszadói körön belül tapasztalható ügyintézési forgalma régiók,
életkor és iskolai végzettség szempontjai szerint különbözik nem véletlennek tulajdonítható
módon, ez egyben azt is jelenti, hogy település jogállás/lélekszám, gazdasági
aktivitás/inaktivitás és nemek szerint az ügyintézések forgalma relatíve homogén, azaz
nincsenek számottevő különbségek.

6

Valamennyi közölt összefüggés három tizedesig szignifikáns. A Cramer’s V és a Contingency Coefficient
értékek közepesénél gyengébb összefüggés-erősséget jeleznek.
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[2. ábra: APEH kirendeltségek ügyintézési jellemzői]

Az adott időszak alatt Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Dél-Alföld és Közép-Magyarország
(Pest megye) APEH kirendeltségeinek válaszadói körön belüli ügyintézési gyakorisága
felülreprezentált. Az ügyintézők életkora a legidősebbeket leszámítva nem dimenzionáló
tényező, ezt erősítette meg az életkor, az iskolai végzettség és az ügyintézések háromdimenziós
rétegzett összefüggése is. Az APEH ügyeket intézőkön belül iskolai végzettség szerint az
érettségivel és a diplomával rendelkezők felülreprezentáltak.7
A földhivatalokban jelezett csekély ügyintézési forgalom régió és a válaszadók életkora szerint
különbözik nem véletlennek tulajdonítható módon, ami egyben azt is jelenti, hogy a földhivatali
ügyeket intézők egyéb területiségi, gazdasági aktivitási/inaktivitási, illetve nemek szerinti
jellemzői nem mutatnak jól elkülöníthető sajátosságokat.

7

A közölt összefüggések három tizedesig szignifikánsak. A Cramer’s V és a Contingency Coefficient értékek
közepesénél gyengébb összefüggés-erősséget jeleznek.
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[3. ábra: Földhivatalok ügyintézési jellemzői]

A válaszadók körében jelzett ügyintézések száma Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, ÉszakMagyarország és Dél-Alföld régió esetében felülreprezentált, az ügyeket intézők életkora
jellemzően 41–63 év közöttire tehető.8
A régiók metszetében rétegzett háromdimenziós szerkezetben mutatkozó összefüggés NyugatDunántúl esetében specifikációt eredményez, nem igazolódik szignifikáns különbség az
ügyintézők életkorai szerint, míg a többi esetben igen.
Az okmányirodákban zajlott ügyintézési jellemzők területiségi viszonylatok alapján régiók
szerint különböznek, de ebben az esetben is csak úgy, hogy Közép-Magyarország (Pest megye)
különül el az összes többitől.

8

A közölt összefüggések három tizedesig szignifikánsak. A Cramer’s V és a Contingency Coefficient értékek
közepesénél gyengébb összefüggés-erősséget jeleznek.
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[4. ábra: Okmányirodák ügyintézési jellemzői]

A válaszadók körén belül az okmányirodai ügyintézés alapvetően a gazdaságilag aktívakra,
életkorok szerint a 31–63 év közöttiekre, a nemek szerint inkább a férfiakra, iskolai végzettség
szerint az érettségizettekre és a diplomásokra jellemző inkább. Az inaktívakra, a nőkre, a
mintában szereplő legidősebbekre és legfiatalabbakra sokkal kevésbé.9
A polgármesteri hivatalokban zajlott ügyintézés jelzett gyakorisága a település jogállása és
lélekszáma, illetve a válaszadók életkora és iskolai végzettsége szerint tár fel nem véletlen
különbségeket, ami azt is jelenti, hogy régiók, nemek, gazdasági aktivitás/inaktivitás szerint nem
mutathatók ki lényeges válaszkülönbségek.

9

A közölt összefüggések három tizedesig szignifikánsak. A Cramer’s V és a Contingency Coefficient értékek
közepesénél kicsit gyengébb összefüggés erősséget jeleznek, kivéve a nemek szerinti kontingencia metszet
esetében, ahol az összefüggés-asszociációs erőssége gyenge.
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[5. ábra: Polgármesteri Hivatalok ügyintézési jellemzői]

A mintában szereplő települések jogállása és lélekszáma alapján a községek esetében azt
láthatjuk, hogy 500 és 1999 állandó lakosú községek esetében fordult elő az elmúlt évben
sűrűbb ügyintézési gyakoriság, ugyanez a városok esetében a kisebb lélekszámú, 2000–4999
állandó lakos közötti városok esetében felülreprezentált. A hivatali ügyeket intéző válaszadók
körében felülreprezentáltak a 41–63 év közöttiek, iskolai végzettség szempontjából az alapfokú
végzettségűek ügyintézési gyakorisága különbözik a többiekétől, mégpedig negatív irányban.10
Ez jelentheti azt, hogy a kevésbé képzettek kevesebb elintézendő üggyel rendelkeznek és/vagy
azt, hogy a szükségesnél kisebb gyakorisággal jelennek meg ügyfélként a megfelelő hivatalokban.
Fontos intézmények, kórházak, bevásárolóközpontok lakóhelytől számított távolsága
Válaszadóink értékelhették, hogy megítélésük szerint elfogadható távolságban vannak-e a
különböző fontos intézmények, kórházak, bevásárlóközpontok a jelen lakóhelyüktől.11 A
kérdezett lehetőségek, úgymint munkaügyi központ, APEH kirendeltség, földhivatal,

10

A közölt összefüggések három tizedesig szignifikánsak. A Cramer’s V és a Contingency Coefficient értékek
közepesénél gyengébb összefüggés erősséget jeleznek.
11
A kérdések válaszmegtagadás aránya (system missing + user missig) csekély, összesítve a missing
gyakoriságokat 0,3 % és 5,1 % között mozog. Legalacsonyabb a polgármesteri hivatal, legmagasabb a
legközelebbi TESCO működési helyével kapcsolatos ismeret összefüggésében.
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okmányiroda, polgármesteri hivatal, megyei kórház és a legközelebbi TESCO áruház
vonatkozásában is a többség elfogadható távolságon belülinek vagy helyben találhatónak
nevezte ezeket. Leginkább a megyei kórház esetében mutatkozott olyan válaszgyakoriság,
mégpedig az érvényes válaszok több mint negyedében (26,6 %), mely szerint a megyei kórház
túl messze van. A legközelebbi TESCO áruház csaknem minden tizedik válaszadó lakhelyétől esik
túl messze, a többi kérdés esetben a „túl messze van” kategória jelölési aránya lényegesen
alacsonyabb. Ez az arány érthetően a polgármesteri hivatalok esetében mutatkozik a
legalacsonyabbnak, nyilván a körjegyzőségek működési hatásainak szinkronitásában.
[6. ábra: Fontos intézmények, kórházak, bevásárolóközpontok lakóhelytől számított távolsága]
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Az, hogy valamely tételesen megnevezett intézményről nem tudják, hol van, igen alacsony
gyakoriságban fejeződik ki, leginkább a földhivatalok és az APEH kirendeltségek esetében
állapítható meg.
A kérdések válaszmegoszlásait kontingencia szerkezetben tárgyalhatjuk. A különböző
intézmények, kórházak, bevásárlóközpontok lakóhelytől számított távolsága megítélésének
válaszmegoszlásai nyílván mintafüggők, azaz nem véletlen összefüggésben állnak a választott
településsel, ezzel párhuzamban lényegében minden alkalmazott magyarázó változóval
szignifikáns összefüggések mutathatók ki. Az összefüggéseket tárgyaló táblázatok közül ebben
az esetben csak a relevánsabbakat közöljük, de valamennyi szignifikáns összefüggést külön
tárgyalunk.
A munkaügyi központok lakóhelytől számított távolságával a mintában szereplők válaszai
alapján minden régióban alapvetően elégedettség mutatkozik12, felülreprezentáltak a „helyben
12

A munkanélküli ellátásban részesülők közösségi közlekedési eszközökkel történő hivatalba utazását 100 %-os
mértékben megtérítik.
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van” vagy az „elfogadható távolságban van” válaszopciók. Két kritikusabb pont van, ahol a „túl
messze van” válaszok gyakorisága a jelen minta alapján felülreprezentált, ez a Dél-Dunántúl és
az Észak-Alföld. Várható módon település jogállása és lélekszáma alapján a „túl messze van”
válasz jelölési aránya a 2000 állandó lakos alatti községekben felülreprezentált, egyébként az
„elfogadható távolságban van”, illetve a „helyben van” válaszok gyakoriságai felülreprezentáltak.
Mind a férfiak, mind a nők alapvetően elégedettek a munkaügyi központok lakóhelyüktől
számított távolságával, a „túl mesze van” válaszkategória gyakoriságaránya a nők esetében
felülreprezentált. A gazdasági aktivitás/inaktivitás modellbe kapcsolásával láthatjuk azt is, hogy
az inaktív férfiak esetében felülreprezentált azok aránya, aki nem tudják, hol vannak a
munkaügyi központok, míg ugyanez a gazdaságilag aktív nők esetében érhető tetten. További
pontosításra ad lehetőséget, ha a gazdasági aktivitás/inaktivitás mellett az életkort is
bekapcsoljuk az elemzési szerkezetbe. Ebben az esetben láthatjuk, hogy a mintában szereplő
gazdaságilag aktívak nem véletlen többsége szerint elfogadható távolságban vannak a
munkaügyi központok kirendeltségei a lakóhelyüktől vagy helyben vannak, és az inaktívak azok,
akik szerint ez „túl messze van” vagy éppen nem is tudják, hol van. Ezzel párhuzamban az aktív
életkorúak, de jelenleg gazdaságilag inaktívak, azaz munkanélküliek jól tudják, hol vannak ezek
az intézmények, hasonlóan a gazdaságilag aktívakhoz, és a távolságukkal sem elégedetlenek, de
életkor szerint a legfiatalabbak körében is van egy felülreprezentált csoport, amelynek tagjai
nem tudják, hol vannak ezek az intézmények, csakhogy ezek jelentősebb részben tanulók, akik
nem léptek még ki a munkaerőpiacra. Az iskolai végzettség metszetében vizsgálva az
összefüggéseket láthatjuk, hogy az általános iskolai végzettségűek körében jellemző az, hogy túl
messze lévőnek ítélik ezeket az intézményeket vagy nem is tudják, hol vannak. 13 Ugyanezt az
elemzési szerkezetet a gazdasági aktivitás/inaktivitás metszetében elemezve láthatjuk, hogy
ezek körében felülreprezentáltak az inaktívak, ezen belül pedig az idősek.14
Összességében azt mondhatjuk, akik számára bármely okból fontosak a munkaügyi központok
kirendeltségei, a lakóhelyüktől mért távolságot tekintik ezzel kapcsolatosan a legkisebb
gondnak, igaz, a rendszer az utazási költséget a közösségi közlekedési eszközök igénybe vétele
esetén megtéríti.

13

A diplomások esetében a háromdimenziós kontingencia szerkezet nem szignifikáns.
A közölt összefüggések jellemzően három tizedesig szignifikánsak, a változók közötti asszociációs kapcsolat
gyenge, vagy közepes, kivéve a hivatali ügyintézésekkel kapcsolatos háromdimenziós kontingencia
szerkezeteket, ahol az összefüggések erőssége a közepesnél nagyobb.

14
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[7. ábra: Munkaügyi központok távolságának megítélése a lakóhelytől iskolai végzettség és gazdasági
aktivitás szerint, gazdasági aktivitás és nemek szerint]

A munkaügyi központokhoz hasonló elemzési szerkezeteket láthatunk az APEH kirendeltségek
lakóhelytől mért távolsága megítélése esetében is. A „túl messze van” kategória a két
alacsonyabb településsűrűségű régió, Dél-Alföld és Észak-Alföld esetében felülreprezentált, a
többi esetben az „elfogadható távolság”, illetve a „helyben van” kategóriák arányai
felülreprezentáltak. A település jogállása és a lélekszáma szerint vizsgálva az összefüggést a „túl
messze van” kategória érvényében a legalacsonyabb lélekszámú községek mellett ezúttal a
mintában szereplő legkisebb lélekszámú városok is felülreprezentáltak. A mintában szereplő
férfiak és nők nagy többsége, ha nem helyben lévőnek ismeri, elfogadható távolságban lévőnek
tartja az APEH kirendeltségek helyét a lakóhelyétől. A kérdés leginkább az inaktívakat, ezen
belül is az időseket és a tanuló korúakat nem foglalkoztatja, őket jellemzően nem érdekli, hol
vannak ezek az kirendeltségek, nyilván ez a tanulók esetében a jövőben változó érdeklődési
szintet jelenthet.
Az iskolai végzettség esetében keresztirányú, lineáris szerkezetű összefüggés írható le. Az
általános iskolai végzettségűek csoportjában felülreprezentáltak azok, akik nem tudják, hol
vannak ezek az irodák, s azok is, akik szerint túl mesze vannak a lakhelyüktől, de azok is, akik
szerint ezek elfogadható távolságban vannak lakhelyüktől. A szakunkások két szignifikáns
csoportra tagolódnak. Felülreprezentáltak azok, akik szerint az APEH irodák távolsága
elfogadható a lakhelyüktől mérve, de azok is, akik szerint túl messze van. Az érettségizettek
esetében az „elfogadható távolság” mellett a „helyben van” válaszkategória felülreprezentált, a
diplomások esetében már csak a „helyben van” kategória esetében látunk nem véletlen
felülreprezentáltságot. Az általános iskolai végzettségűek körében felülreprezentáltak az idősek,
ezen belül a nők, ugyanez a csoport inkább a községekben él, miközben az érettségizettek és a
diplomások nagyobb része városi lakos, ami nyilván egyfajta oka is esetükben a távolságokkal
kapcsolatos kevésbé élés kritikai hangvétel meglétének.
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[8. ábra: APEH irodák távolságának megítélése a lakóhelytől iskolai végzettség és nemek szerint]

A földhivatalok elhelyezkedésének lakóhelytől mért távolsága esetében a régiók metszete
szerint azt látjuk, hogy döntő mértékben azok távolságainak elfogadhatósága dominál, de három
régió esetében – alacsony cellaelemszám-gyakoriságok mellett – a „túl messze van”
válaszkategória arányai felülreprezentáltak, ilyen régió a Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország és
az Észak-Alföld. A település jogállása és lélekszáma szerint vizsgálva a „túl messze van” választ
adottak szignifikáns többsége 2000 állandó lakos alatti községekben él, legnagyobb arányban a
legkisebb lélekszámú községekben. A kérdéssel való tárgyszerű foglalkozás egyik
leghangsúlyosabb szempontja ez alkalommal is az életkori szerkezet, a mintában szereplő 30 év
alattiak egy szignifikáns részét egyáltalán nem foglalkoztatja az a kérdés, hogy hol vannak ezek a
hivatalok, azaz milyen messze vannak lakóhelyüktől, de van a körükben egy olyan réteg is, akik
szerint ez helyben van, ezek esetében felülreprezentáltak a városokban élők. Nemek és
életkorok viszonylatai szerint a legidősebb férfiakat foglalkoztatja legkevésbé a földhivatalok
lakóhelyüktől mért távolsága, a náluk fiatalabbakat, ezen belül elsősorban a férfiakat viszont
annál inkább. A földhivatal elhelyezkedésével kapcsolatos információ és annak lakóhelytől mért
távolsága megítélése iskolai végzettség szerint is jól szegmentálható, de ebben az esetben nem
ismerhetők fel az előbbiekhez hasonlóan éles mintázatok. Most a diplomások estében is van egy
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szignifikáns réteg, amely nem tudja, hol vannak ezek a hivatalok, még akkor sem, ha éppen
városban laknak.
Ebből következően megfogalmazhatjuk azt a hipotézist, miszerint a földhivatalok működési
helyének pontos lokalizálása összefüggésben állhat az ott végzendő ügyekkel, és ha valakinek
ilyen ügye nincs, nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hol működnek ezek a hivatalok. A
kérdést teszteltük tehát azzal is, hogy az elmúlt egy évben volt-e a megkérdezettnek elintézendő
földhivatali ügye. Ez alapján jól láthatjuk, hogy azon magasabb iskolai végzettségűek, akiknek
nem volt ilyen ügyük, jellemzően nem is tudták, hol működnek ezek a hivatalok, akiknek meg
volt ilyen ügyük, azok iskolai végzettségtől függetlenül jól tudták, hol vannak ezek, amivel
párhuzamban a hivatalok távolságait is jellemzően elviselhetőnek tartották lakóhelyüktől mérve.
[9. ábra: Földhivatalok távolságának megítélése a lakóhelytől iskolai végzettség és a földhivatalokban végzett
egy éven belüli ügyintézés ténye, település jogállás és gazdasági aktivitás szerint]

Az okmányirodák lakóhelyüktől mért távolságát alapvetően pozitív módon kezelik a válaszadók,
helyben lévőnek vagy elfogadhatónak ítélik. A „túl messze van” válaszkategória gyakorisága DélDunántúl, Észak-Alföld és Közép-Magyarország (Pest megye) esetében felülreprezentált, de az
alacsony cellagyakoriságok miatt ezt a megfigyelést minimum óvatosan kell kezelnünk. A „túl
messze van” válaszkategória jellemző előfordulási helye a 2000 állandó lakos alatti községek,
illetve az 5000–9999 állandó lakos közötti városok, jellemző cellamotívum-ábrázolása miatt ez
utóbbi esetben 4 fős cellagyakoriságról van szó, ami a következtetések általánosíthatóságát a
jelzett település jogállása és lakosságméret kategóriában lényegesen rontja.
Az okmányirodák lakóhelytől számított távolságának elemzési metszete nemek és gazdasági
aktivitás/inaktivitás szerint nem szignifikáns, tehát a válaszok eloszlása férfiak és nők,
gazdaságilag aktívak és inaktívak szegmensei szerint irrelevánsak, homogénnek tekinthetők. Az
okmányirodák helyét jellemzően az iskolai végzettségtől függetlenül jól ismerik a válaszadók, de
csak az alacsony iskolai végzettségűek ítélik túlságosan távolinak lakhelyüktől, a többiek
számára a távolsággal nincs különösebb probléma. Az összefüggés erőssége az életkorokkal is
gyenge, de még hibahatáron belülinek számít. A válaszadók többsége vagy helyben lévőnek, vagy
elfogadható távolságban lévőnek ítélte az okmányirodák távolságát lakóhelyétől. A „túl messze
van” válasz gyakorisága az 53 évnél idősebbekre, ezen belül is a kisközségekben élőkre jellemző.
A földhivatalokétól eltérően a válaszadók elsöprő többsége tényleges közelmúltbeli
okmányirodai ügyintézéstől függetlenül tudta, hol működnek ezek az intézmények és jellemzően
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azok lakóhelyüktől mért távolságával kapcsolatban sem fogalmaztak meg kritikát. Ahol ilyen
mégis van, az a kis lélekszámú településeken mutatkozik, de hangsúlyosabb abban az esetben, ha
valakinek nem volt okmányirodai ügyintézése.
[10. ábra: Okmányirodák távolságának megítélése a lakóhelytől gazdasági aktivitás és iskolai végzettség,
okmányirodákban az elmúlt egy évben folytatott ügyintézés és település jogállás szerint]

A polgármesteri hivatalok lakóhelytől mért távolságával kapcsolatban elég egyöntetű a kép,
ezzel kapcsolatban alig van kritikai hangokat megfogalmazó válaszadó, ahol ilyen mégis akad,
azok jellemzően igen kis lélekszámú települések, ahol a hivatali ügyintézés a körjegyzőségekben
zajlik. Előfordulhatnak azonban olyan községek is, ahol a település kiterjedése igen nagy, a
népsűrűség pedig alacsony, és a válaszadó éppen olyan részén lakik az adott községnek, ami
akár életkoránál fogva is kényelmetlenné teszi számára a polgármesteri hivatal felkeresését.
A minta alapján utánajártunk ezeknek a településeknek, ilyen település például a 43 km²-nyi
területen elhelyezkedő, Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagykörű. A község mintegy 1700 állandó
lakosú, a népsűrűsége 38,83 fő/km², lényegesen kisebb, mint akár az országos (107,3 fő/km²)
vagy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei átlag (71,5 fő/km²). Nagykörű településhez hasonló
probléma jelentkezhet például a Komárom-Esztergom megyei Gyermely (terület: 45,5 km²,
népsűrűség: 30,58 fő/km²), illetve a Hajdú-Bihar megyei Álmosd község esetében is (terület:
34,2 km², népsűrűség: 47,67 fő/km²). A kérdést demográfiai tényezők mentén vizsgálva
igazolhatjuk, hogy nemektől függetlenül az idős, inaktív, alacsony iskolai végzettségű,
községekben élő polgárok számára lehet túl messze a polgármesteri hivatal, de ez is inkább csak
a jelzett, speciális esetekben.
A megyei kórházak lakóhelytől számított közelsége/távolsága az, ami legjobban szétválasztotta a
véleményeket. A válaszok csaknem 70 %-ában a távolsággal kapcsolatos belenyugvó attitűd
képe bontakozik ki. Kis mértékben, de mintatorzító hatású, hogy az érvényes válaszok esetében
a „helyben található” kategória cellagyakorisággal van feltöltve, pedig itt most nem lehetne
elemszám, mivel az országban minden megyei kórház megyei jogú városban van. Figyelembe
kell vennünk azonban, hogy egyes nem megyei kórházak megyei szintű, néha pedig országos
feladatokat is ellátnak, ezért ezeket a válaszjelöléseket nem tekintettük automatikusan
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érvénytelennek ,annak ellenére, hogy a kategóriának a módszertani tervezés szempontjából nem
lenne érvényes validitása.
Régiók szerint a „túl messze van” kategória válaszgyakoriságai a két alföldi régió, Észak- és
Közép-Magyarország (Pest megye) esetében felülreprezentált. Az, hogy valaki tudja, van megyei
kórház, de nem tudja, hogy helyileg hol van, nem releváns kategória, a mintában érvényesen
válaszolók között csupán két ilyen eset volt.
A megyei kórházakat a lakóhelytől túl messze lévőnek ítélők alapvetően kisközségekben élnek, a
jellemző településméret 2000 fő alatti állandó lakosú község, de felülreprezentáltak a
nagyközségek és a 2000–4999 állandó lakos közötti városok lakói is. Ez azt jelenti, hogy
többnyire a nagyobb lélekszámú települések lakói számára elfogadható a távolság, amiben talán
szerepet játszhat az is, hogy ezeken a településeken általában már van szakrendelő vagy egy
kisebb kórház, ahol akár egyes ambuláns beavatkozások is elvégezhetők, ez pedig jelentősen
csökkentheti a megyei kórházak távolságából fakadó esetleges hátrányhelyzet napi szintű
megélését.
A megyei kórházak lakóhelytől számított távolsága demográfiai mutatók szerint szignifikáns.
Jellemzően leginkább a községekben élő idősebbek azok, nemtől függetlenül, akik számára a
megyei kórházak túlságosan messze vannak lakóhelyüktől, de adott esetben a községekben élő
inaktívak életkortól függetlenül is érezhetik ezt. Ezek közé bele kell értenünk a kisgyermekes
anyákat, a tanuló korúakat, a munkanélkülieket és a rokkantnyugdíjasokat is.
Vizsgálatunk tematikájába kontrollként a TESCO áruházakat is szerepeltettük. A lakóhelyhez
legközelebbi TESCO bevásárolóközpont a kérdésre érvényesen választ adók csaknem 90 %-a
szerint vagy helyben van, vagy a lakóhelyhez mérve elfogadható távolságban. Az erre adható
magyarázat nem feltétlenül a minta települési sajátosságában, mint inkább a brit székhelyű
élelmiszer- és egyéb kiskereskedelmi termékeket forgalmazó, 2004-től Magyarországon
benzinkutakat is üzemeltető15 multinacionális vállalat magyarországi települési hálózatának
szakszerű telephelyválasztásában és nagy mértékű kiépítettségében kereshető. A TESCO több
mint másfél évtizede van jelen a magyar kereskedelmi piacon, és jelenleg már több mint 100
magyar településen üzemeltet legalább egy áruházat.16
A TESCO áruházak kiépítettsége adataink szerint talán Észak-Magyarország és Észak-Alföld
régiójában foghíjasabb, ennek megfelelően látszik ezekben a régióban felülreprezentáltság a „túl
messze van” véleménykategória metszetében. Leginkább a 2000 állandó lakosnál kisebb
lélekszámú községek lakói gondolják úgy, hogy a TESCO üzletlánc áruházai túl messze vannak
tőlük, de felülreprezentáltak az 5000–1000 állandó lakos közötti kisvárosok lakói is, igaz,
jellemzően az Észak-Alföldön.
A távolságok érzékelése nemek és gazdasági aktivitás/inaktivitás szerint nem szignifikáns,
összességében azt mondhatjuk, hogy mintánkban arányaiban a községekben élő, időskorú,
alacsony iskolai végzettségű válaszadók érzékelik legtávolabb a lakóhelyüktől a legközelebbi
TESCO bevásárlóközpontot, a többiek számára inkább elfogadható távolságban van, illetve
helyben.

15

A TESCO benzinkutak 2009-től Shell márkajelzés alatt működnek tovább és Shell üzemanyagot
forgalmaznak.
16
A cég magyar leányvállalatának 2011-es adatai szerint több mint 22000 munkavállalót alkalmaz
Magyarországon. és évente átlagosan 1500 munkahelyet teremt, amiből világosan látszik a TESCO területi
értelemben terjeszkedő üzletpolitikája. Bővebben: http://tesco.hu/aruhazak
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Utazási időrászámítás miatt elintézetlenül maradt közigazgatási ügyek
Az adatfelvétel során a megkérdezettek nyilatkozhattak arról, előfordult-e már velük olyan
helyzet, hogy valamely hivatalos ügyüket azért nem tudták (időben) elintézni, mert az
aránytalanul nagy időráfordítással járt volna.17 A kérdésre érvényes választ adók több mint
háromnegyede, 77,1 % esetében nem fordult elő még ilyen helyzet, egyötödnyien azonban már
voltak ilyen helyzetben.
[11. ábra: Közigazgatási ügy elintézetlensége annak aránytalanul nagy időigénye miatt]

A kérdésre igennel válaszolók összesített aránya 21,2 %, az ő esetükben legalább egy
alkalommal előfordult már ilyen. Azok aránya, akik esetében többször is előfordult már hasonló,
az érvényesen válaszolók körén belül 12,3 %-os, vagyis legalább minden nyolcadik ember. Azok,
akiknél állításuk szerint ez csak egyszeri alkalom volt, 8,9 %. A fenti kategóriákon kívül
lehetőség volt olyan választ is megjelölni, hogy kritikus helyzetben valaki más intézte helyettük
az ügyeiket, ez a lehetőség azonban egyáltalán nem mutatkozott jellemzőnek a válaszadókra,
mivel ja elölések gyakoriságában mindössze csak 1,6 %-os arányt képvisel.
Területiségi, települési jellemzők, gazdasági aktivitás/inaktivitás és demográfiai jellemzők
szerint csupa szignifikáns összefüggést látunk a kérdéssel.

17

A kérdés válaszmegtagadóinak aránya 3,6 %. (System missing: 0,9 % %, user missing: 2,7 %.)
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[12. ábra: Közigazgatási ügyek aránytalan időráfordítás miatti elintézetlensége területiségi, település
jogállása/lélekszáma szerinti dimenziók alapján]

Régiók szerint Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl esetében felülreprezentáltak azok a válaszadók,
akik esetében többször is előfordult az, hogy aránytalan – akár utazási – időráfordítás miatt nem
tudták elintézni az ügyeiket, Észak-Magyarország régió esetében a nyilatkozók nem véletlen
többsége esetében ez egyszer fordult eddig elő. Lényeges következtetés, hogy olyan régiókról
van szó, ahol a települések sűrűsége átalagosan nagyobb, nem pedig olyanokról, ahol kisebb
arányt képvisel.
Az előbbi következtetéssel összecsengő megfigyelés, hogy a település jogállása és lélekszáma
szerint azon települések lakossága esetében láthatunk felülreprezentáltságot az ügyek időhiány
miatti elintézetlensége terén, ahol alacsony a lakosságszám, ez pedig a nagyobb
településsűrűségű régiókra érvényes jellemző. Ezzel párhuzamban felülreprezentáltságot látunk
egyes nagyközségek, illetve a 10000-nél alacsonyabb lélekszámú városok esetében is. 18
Az 1000 állandó lakosnál nagyobb lélekszámú községek, illetve a 10000 állandó lakosnál
nagyobb lélekszámú városok lakossága esetében a legjellemzőbb válasz az, hogy nem fordult elő
olyan eset, hogy időhiány, adott esetben utazási nehézség miatt ne intézzen el egy fontos ügyet.19
Az ügyek hivatkozott ok miatti elintézetlensége inkább a gazdaságilag inaktívakra jellemző, ezen
belül az elintézetlen ügyek nagyobb előfordulási gyakorisága inkább a nőkre érvényes
megfigyelés. Iskolai végzettség szerint ebben a csoportban felülreprezentáltak az alapfokú
iskolai végzettségűek és a szakmunkások. A hivatalos ügyek idő és/vagy utazási ok miatti
elintézetlensége életkorok szerint a 30 év alattiakra, illetve a mintában szereplő 41–52 év
közöttiekre jellemző.

18

A nagyközségek esetében az alacsony cellagyakoriság miatt bánjunk óvatosan ezzel a következtetéssel.
A közölt összefüggések három tizedesig szignifikánsak. A Cramer’s V és a Contingency Coefficient értékek
közepes összefüggés-erősséget jeleznek.

19
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[13. ábra: Közigazgatási ügyek aránytalan időráfordítás miatti elintézetlensége gazdasági, demográfiai
dimenziók alapján]

Aki esetében nem nagyon fordult eddig elő ilyen probléma, azok jellemzően gazdaságilag
aktívak, 31–40 év közötti, illetve 53 évnél idősebb férfiak, akik jellemzően legalább érettségivel
is rendelkeznek. A hivatalos ügyek mások aktív közreműködésével való elintézése leginkább az
alacsony iskolai végzettségű, idős, inaktív nőkre érvényes megfigyelés.20
Hivatalos ügyek intézésével kapcsolatos lakossági opciók
A megkérdezetteknek lehetőségük volt választani több olyan opció közül is, amelyben különböző
formában jelentek meg a hivatalos ügyintézés esetleges reformjának irányai, céljai. A kérdésekre
az összes megkérdezett 94,2 %-a adott tartalmi választ, ami igen jó aránynak mondható.
A szöveges válaszkiegészítés lehetőségével 24-en éltek, ezek egy részében aggodalom fejeződött
ki az esetleges utazás lehetőségeivel, módjával és körülményeivel kapcsolatban:
… a beteg nyugdíjasok utaztatását nem tudom elképzelni, hogyan lesz kivitelezve … a közlekedéssel
vannak leginkább gondok, először azt kellene biztosítani a nagyobb településekre való bejutáshoz …
az idősebbek számára sokkal inkább gond az esetleges utazás … a közlekedést fejleszteni kellene
ehhez …… beteg, nyugdíjas ember vagyok, mindig a rokonok járnak közben ez ügyeimben …

A szöveges válaszok egy másik részében a hivatalos ügyek online intézése, az e-közigazgatás
fejlesztésének szükségessége bontakozik ki:
… az internetet a közigazgatásban is el kellene kezdeni szélesebb körben használni… az internetes
megoldás lenne a gördülékenyebb …

20

A jelen elemzési metszetekben közölt összefüggések két esetben szignifikancia határon mozognak. A
gazdasági aktivitás/inaktivitás esetében Asymp. Sig. (2-sided) 0,040, a nemek esetében Asymp. Sig. (2-sided)
0,025. A másik két metszet három tizedesig szignifikáns. A gazdasági aktivitás/inaktivitás és a nemek esetében
a változók közötti asszociációs mérőszámok (Cramer’s V, Contingency Coefficient ) nem mutatnak komolyan
vehető értéket, a másik két esetben közepesnél gyengébb az összefüggés erőssége.
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Más esetben az ügyintézések helyszíne helyett inkább annak minősége látszik fontosnak:
… az egy dolog, hogy milyen messze van, a legfontosabb, hogy maga az ügyintézés gördülékenyen,
emberségesen, és mielőbb meg tudjon történni …

A szöveges válaszkiegészítések mellett a válaszadók egyéb opciókat is megjelölhettek és meg is
jelöltek, ezek megoszlásai az alábbiak szerint alakultak:
[1. táblázat: Hivatalos ügyek intézésével kapcsolatos lakossági opciók]

Nekem az a fontos, hogy egyszerre és egy helyen intézhessem az
összes hivatalos ügyemet, ezért hajlandó vagyok akár 15-20 km-t
is utazni
Nekem az a fontos, hogy közel legyenek hozzám a hivatalok, és
fél órán belül el tudjam intézni az ügyeimet
Mindenképpen ragaszkodom ahhoz, hogy a lehető legtöbb
hivatalos ügyemet helyben, a településemen intézhessem el
Lehessen időpontot foglalni (online is), és ha nem kell órákat
várni, akkor mindegy, hol van

Nem választja
58,1%

Választja
41,9%

74,9%

25,1%

75,1%

24,9%

77,5%

22,5%

Alapvetően azt láthatjuk, hogy az adott lehetőségek közül – egyenként nézve – egyik sem nyerte
el a megkérdezettek abszolút többségének a tetszését, de leginkább az első lehetőség az, ami a
legtöbb válaszadóhoz a legközelebb áll, vagyis hogy egyszerre, egy helyen intézhessék el az
ügyeiket, amiért akár 15-20 km-t is hajlandóak lennének utazni, feltételezve természetesen az
ügyintézések sikerességét.
Nagyon lényeges, hogy az ügyintézés érdekében mutatkozó utazási hajlandóság régiók szerint
nem szignifikáns, ami azt a hipotézist támasztja alá, hogy az egész országra vonatkozó módon
területfüggetlen jelenségről van szó, amivel párhuzamban a település jogállása és lélekszáma
szerint nem véletlen összefüggés mutatható ki. A községek és a kisebb lélekszámú városok
lakossága esetében felülreprezentált azok aránya, akik szívesen választanák ezt a lehetőséget, és
ott mutatkozik a nem választók esetében szignifikáns többség, ahol ez nem is lenne indokolt,
mivel a település a lakosság mérete és jogállása miatt eséllyel pályázhatna a járási jogú település
címére.21
Az, hogy a válaszadónak az a fontos, hogy fél órán belül elintézhesse az ügyeit, azaz a
településéhez igen közel vagy éppen helyben tehesse ezt, csak minden negyedik megkérdezettre
jellemző. Ezek válaszai azonban Észak-Magyarország és Közép-Magyarország (Pest megye)
kivételével minden régióban felülreprezentáltak. Az az opció, ami teljesen kizár mindenfajta
utazási lehetőséget és kizárólag a lakótelepülésen való ügyintézést preferálja szintén nagyjából
minden negyedik válaszadóra tehető. Ebben az esetben Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, és a
Dél-Alföld esetében tapasztalunk felülreprezentált arányt. Lényeges, hogy a második és a
harmadik választási lehetőség között csekély a közös választási metszetpont, az érvényes
válaszadók mindössze 2,8 %-a, ami jelen esetben 26 embernek felel meg. Az abszolút többség
egyiket sem választotta, míg a kettő közül valamelyiket mintegy 22-22 %, azaz vagy-vagy jellegű
döntésről van szó.

21

Az összefüggés három tizedesig szignifikáns, asszociációs mérőszámok (Cramer’s V, Contingency Coefficient )
közepesnél valamivel gyengébb összefüggés-erősséget jeleznek.
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[14. ábra: Hivatalos ügyek intézése érdekében megfogalmazódó lakossági vélemények régiók szerint]

Az online időpontfoglalás és az ebből következő, helyszíntől független, gyors ügyintézés
lehetőségét választották a legkevesebben, területi értelemben Nyugat-Dunántúl, ÉszakMagyarország és Dél-Alföld esetében tapasztalunk felülreprezentált arányt.22 Település jogállása
és lélekszáma szerint vizsgálva az attitűdöket azt látjuk, hogy a fél órán belüli ügyintézés
lehetőségét preferálók nem véletlen többsége 500 és 10000 lakos közötti lélekszámú
településen él, függetlenül annak jogállásától. A legkisebb és a legnagyobb lélekszámú
települések lakosai eltérő okokból nem választották ezt a lehetőséget. Azok, akik kizárnak
mindenfajta utazási lehetőséget, csak a legnagyobb lélekszámú, vagyis a mintában szereplő
10000 lakos feletti települések lakói. Akik pedig online helyfoglalással biztosítanák
ügyintézéseik gördülékenységét, leginkább 1000 lakos feletti községekben vagy
nagyközségekben, illetve a 2000–4999 állandó lakos közötti városokban élnek.23
Az elemzett változókat többváltozós korrelációs szerkezetben is megvizsgálhatjuk.24 A
célváltozók között szignifikáns, negatív korrelációs kapcsolat van. A kapcsolat erőssége az első
(utazni is hajlandó az ügyek elintézése érdekében) és a második (fél órán belüli ügyintézés
opciója), továbbá az első és a harmadik (kizárt az utazás lehetősége) célváltozó között közepes, a
további metszetek gyenge kapcsolati erősségre utalnak. A negatív linearitás ebben az esetben
egymás kölcsönös kizárását jelenti, vagyis aki választja az egyik lehetőséget, az jellemzően nem
választja a másikat.25 A választási átfedettség mértéke a korrelációs kapcsolat gyengülésével
növekszik, de nem éri el a szignifikáns mértéket.
Az utazási hajlandóság kérdése esetében tapasztalhatjuk a legtöbb szignifikáns magyarázó
hatást, ebben a modellszerkezetben nem véletlen magyarázó erővel bír a gazdasági
aktivitás/inaktivitás, a nemek szerinti megoszlás, a település jogállása, az alapfokú, szakmunkás
és diplomás iskolai végzettség, illetve az életkor magyarázó hatása a szignifikanciahatáron
helyezkedik el. A korrelációs kapcsolat iránya gazdasági aktivitás/inaktivitás, nemek alapján,
település jogállása szerint, az általános és a szakmunkás iskolai végzettség vonatkozásában
pozitív, a diplomások és az életkor metszetében negatív. A korrelációs kapcsolatok intenzitása
azonban minden változó esetében gyenge. Regressziós szerkezetben vizsgálva a kapcsolatok
22

A közölt összefüggések három tizedesig szignifikánsak. A Cramer’s V és a Contingency Coefficient értékek
közepesénél gyengébb összefüggés erősséget jeleznek.
23
Az első két kontingencia szerkezet összefüggése három tizedesig, a harmadiké két tizedesig szignifikáns. A
változók közötti asszociációs kapcsolat erőssége közepesnél gyengébb.
24
A módszer alkalmazására a célváltozók bináris (dummy) kódolása nyújt lehetőséget, amely esetben az átlag
mindig értelmezhető, és ha az átlag értelmezhető, az adott változót metrikus mérési szintűnek kell tekintenünk.
25
A kódolás minden dummy változó esetében 0 = nem választja, 1 = választja.
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irányát azt láthatjuk, hogy inkább a községekben élők, a nők, az általános, illetve a szakmunkás
iskolai végzettségűek azok, akik szívesebben választanák ezt a lehetőséget. Szignifikáns negatív
linearitás alapján a diplomások inkább nem választanák ezt az opciót, életkorok szerint pedig
inkább a fiatalabbak hajlanának arra, hogy utazzanak.
A második dummy változó, azaz a fél órán belüli ügyintézés opciója egyik korrelációs
iránymagyarázó változónkkal sem mutat szignifikáns kapcsolatot, vagyis ezek hatásától
függetlennek tekinthető. Az előbbiekben tárgyaltak szerint területiségi értelemben erre
vonatkozólag is találtunk magyarázó összefüggést, ebben az esetben ezzel kell megelégednünk.
Regressziós feltételek mellett vizsgálva azok, akik kizártnak tekintik, hogy ügyeik intézése
érdekében településükről utazzanak, jellemzően városokban élnek, körükben nem véletlen
módon magas az érettségizettek aránya, életkorszerkezet szerint inkább idősebbek, de még
gazdaságilag aktívak. Ők azok, akik biztosak abban, hogy településük járásszékhellyé válik,
illetve elvárják azt.
[15. ábra: Hivatalos ügyek intézése érdekében megfogalmazódó lakossági vélemények korreláció- és
regresszió-összefüggése]

Az időpontfoglalás és az ebből eredő időtakarékosság opciója esetében a település jogállása
pozitív, az életkor, a nem és az általános iskolai végzettség szignifikáns negatív linearitásban áll.
Regressziós feltételek mellett pozitív linearitás alapján ezt az opciót inkább azok választották,
akik községekben élnek. A negatív korrelációs viszonyrend teljes megfejtése ebben az esetben
az, hogy inkább az általános iskolai végzettségnél magasabb végzetséggel rendelkező fiatalabb
férfiak azok, akik igényelnék ezt a lehetőséget.
A hivatalos ügyek intézésének hiánya az életkorral és az általános iskolai végzettség bináris
változójával mutat szignifikáns összefüggést, mindkét esetben negatív linearitás állapítható
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meg.26 A célváltozót az életkorok függvényében regressziós feltételek alapján vizsgálva láthatóvá
válik, hogy negatív linearitás az ügyintézések ténye, életkorok szerint pedig a fiatalabbak felé
mutat, ami azt jelenti, hogy az idősebbek azok, akik jellemzően nem intéznek ügyeket.27
[16. ábra: Hivatalos ügyek intézési hiányának korreláció- és regresszió-összefüggése]

Ha a célváltozót az általános iskolai végzettség28 dummy változatának függvényében, regressziós
feltételeket teremtve vizsgáljuk, levonhatjuk azt a következtetést, hogy akik nem szoktak
ügyeket intézni, jellemzően általános iskolai végzettségűek, akik pedig igen, azok iskolai
végzettsége nagyobb az alapfokúnál.

26

A célváltozó kódértékei ebben az esetben 0 = nem szokott ügyeket intézni 1 = szokott ügyeket intézni,
vagyis ebben az esetben előbbiek fordítottjaként kell értelmeznünk az életkor negatív lineáris hatását.
27
Adjusted R Square 7,2 %. Constans 72,244, B: -26,386. Sig.: 0,000.
28
Az általános iskolai végzettség kódértékei: 0 = nem általános iskolai végzettségű, 1 = általános iskolai
végzettségű. Adjusted R Square 1,4 %. Constans 0,978, B: -0,059. Sig.: 0,000.
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A modern kori járások bevezetésével kapcsolatos ismeretek, attitűdök
A járások újbóli bevezetéséről a megkérdezettek döntő többsége, 69,4%-a hallott már saját
bevallása szerint. A kérdésre kapott érvényes válaszok 30,6%-a volt „nem”, míg a válaszkitérés
mértéke 2,3%-os volt.
A kérdésre adott válaszok alakulása a településhez köthető dimenziók (terület, méret) mentén is
szignifikánsan alakul, ugyanakkor az, hogy a megkérdezett városban vagy községben él, nem
befolyásolta az ismeretszintet.
A regionális metszet szerint Közép-Magyarországon, a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon azok a
válaszadók a felülreprezentáltak, akik hallottak a járások bevezetésének a tervéről. Arányuk a
Közép-Dunántúlon, Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön alacsonyabb.
[17. ábra: Járások bevezetésével kapcsolatos általános lakossági ismeret régiók szerint]
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A településnagyság és településtípus kombinált kategória szerinti elemzés szintén szignifikáns
összefüggést mutatott ki, azonban itt nem egyértelmű az, hogy a kérdés ismeretének szintjét
milyen tényezők befolyásolják.
Az eredmények szerint a nagyközségekben és a 10 ezer fő feletti városokban felülreprezentált
azok aránya, akik az összes megkérdezettnél jobban ismerik a járások bevezetésének szándékát.
A jelenség mögött a személyes érintettség állhat: a kistelepülések esetében az ügyintézés
helyének megközelíthetősége, míg a nagyközségek vagy a nagyobb városok lakossága pedig azt
mérlegeli, hogy lakóhelyük akár egy-egy ilyen járásnak a központjává is válhat.
Az érdeklődés eltérő mértékében az is szerepet játszhat, hogy az idősebb korúak számára
ismerősebben cseng a tervbe vett alsó középszintű feladatellátással kapcsolatos megnevezés,
vagyis a járások intézményének említése.
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[2. táblázat: Hallott-e a járások esetleges újbóli bevezetéséről? -– településnagyság szerint megoszlások]
Hallott-e róla?

Hallott róla
Nem hallott róla
Összesen

- 499
állandó
lakos,
vagy az
alatti
lélekszá
mú
község

500 999
állandó
lakos
közötti
község

1000 1999
állandó
lakos
közötti
község

2000
állandó
lakos
feletti
község

73,0%
27,0%
100%

73,6%
26,4%
100%

65,5%
34,5%
100%

62,2%
37,8%
100%

Nagy
község

2000 4999
állandó
lakos
közötti
város

5000 9999
állandó
lakos
közötti
város

10000
állandó
lakos
feletti
lélekszá
mú
város

Összesen

81,4%
18,6%
100%

45,2%
54,8%
100%

51,5%
48,5%
100%

78,2%
21,8%
100%

69,4%
30,6%
100%

A megkérdezettek személyes adatai közül a nem és az életkor van befolyással a kérdés
alakulására.: a férfiak ¾-e, míg a nőknek csak a 64,3%-a hallott erről. Az életkor szerint pedig
kijelenthető: minél idősebb valaki, annál inkább hallott erről a kérdésről. A kutatási mintába
került 30 év alattiak esetében többségben vannak, azok, akik nem hallottak erről kérdésről, a
31–40 év közöttiek esetében már magasabb ez az ismeretszint, de a teljes átlagot még nem éri el,
40 év felett pedig felülreprezentált azok aránya, aki hallottak már erről a kérdésről.
[3. táblázat: Hallott-e a járások esetleges újbóli bevezetéséről? – Életkori kategóriák szerinti megoszlások]
Hallott-e róla?
Hallott róla
Nem hallott róla
Összesen

>=30

31-40

41-52

53-63

64+

Összesen

44,3%
55,7%
100%

63,9%
36,1%
100%

78,3%
21,7%
100%

81,0%
19,0%
100%

81,1%
18,9%
100%

69,4%
30,6%
100%

További befolyásoló tényező volt a megkérdezett iskolai végzettsége: minél iskolázottabb valaki,
annál inkább tisztában van azzal, hogy a kormány a járások bevezetését tervezi.
[4. táblázat: Hallott-e a járások esetleges újbóli bevezetéséről? – Iskolai végzettség szerint megoszlások]
Hallott-e róla?
Hallott róla
Nem hallott róla
Összesen

Általános
iskola

Szakmunkás
képző

Érettségi

diploma

Összesen

60,9%
39,1%
100%

59,9%
40,1%
100%

73,3%
26,7%
100%

78,9%
21,1%
100%

69,4%
30,6%
100%
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Utazási hajlandóság a sikeres ügyintézés kedvéért
A következő kérdésekben az interjúalanyoktól az iránt érdeklődünk, hogy a járások kialakítása
esetén mennyit lenne hajlandó utazni azért, hogy hivatalos ügyeit egyszerre és egy helyen el
tudja intézni. A kérdést olyan formában is feltettük, illetve elemezzük, hogy a megnevezett
lehetséges jövőbeni járásközpont milyen távolságra található az interjúalany lakóhelyéül
szolgáló településtől. Az első kérdés esetében 21,3%-os válaszkitérést tapaszaltunk, így az
adatok bemutatásakor csak az érvényes válaszokat vesszük figyelembe. Az így tisztított adatok
szerint az a távolság, amely ügyintézés kedvéért még megtennének, 15-20 km körül alakul.
Az érvényes válaszok között a legfeljebb 15 km-nyi távolságot 28,1%-nyian tennének meg,
további 26,7 % pedig legfeljebb 20 km-t. Kevesebb mint 10% azok aránya, akik a hivatalos
ügyintézés érdekében még 5 km-t sem tennének meg, míg a legfeljebb 5 km-t és a legfeljebb 25
km-t megtenni hajlandóak aránya közel azonos. A jó minőségű hivatalos ügyintézés érdekében
önként vállalt utazások minta egészére vetített átlaga 14 km.
[18. ábra: Hivatalos ügyek intézése érdekében lehetséges potenciális utazási hajlandóság]
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0,51%

0
5 km sem
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Max: 5 km-t
hajlandó
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Max: 10
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hajlandó
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Max: 30
km-t
hajlandó
utazni

Akár 40
km-t is
hajlandó
lenne
utazni

Cases weighted by SÚLY1

A kérdést a megkérdezett lakhelye alapján kialakított területi dimenziók jelentősen
befolyásolják, mind a régiókód, mind a településnagyság és a településtípus mentén
szignifikánsak az összefüggések.
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[5. táblázat: A hivatalos ügyintézés kedvéért megteendő legnagyobb távolság régiók szerint]
Távolság
megnevezés
5 km sem
hajlandó
utazni
Max: 5 km-t
hajlandó
utazni
Max: 10
km-t
hajlandó
utazni
Max: 15
km-t
hajlandó
utazni
Max: 20
km-t
hajlandó
utazni
Max: 25
km-t
hajlandó
utazni
Max: 30
km-t
hajlandó
utazni
Max: 40
km-t
hajlandó
utazni
Összesen

KözépDunántúl

NyugatDunántúl

DélDunántúl

ÉszakMagyarország

ÉszakAlföld

DélAlföld

KözépMagyarország

Ország
összesen

6,6%

5,4%

11,0%

12,4%

11,7%

14,8%

8,8%

9,6%

14,2%

6,0%

2,5%

3,9%

2,1%

3,3%

22,0%

7,5%

22,6%

25,5%

16,1%

14,7%

7,4%

21,3%

5,5%

16,7%

22,6%

25,5%

16,1%

14,7%

7,4%

21,3%

5,5%

16,7%

22,6%

25,5%

16,1%

14,7%

7,4%

21,3%

5,5%

16,7%

,0%

10,7%

6,8%

12,4%

4,3%

13,1%

5,5%

7,6%

,0%

10,7%

6,8%

12,4%

4,3%

13,1%

5,5%

7,6%

,0%

,7%

,0%

,0%

,0%

4,9%

,0%

,5%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

A régiók szerinti metszet jelentősen árnyalja az előbb felvázolt képet. A legfeljebb 15-km-es
távolság megtételére vonatkozó hajlandóságnak csak az ország két régiójában, KözépDunántúlon és Közép-Magyarországon van relatív többsége, ami a Közép-Dunántúlon nagyon
erőteljesen jelenik meg.
Ebben a régióban a megkérdezettek 44,3%-a tenne meg legfeljebb 15 km-t, 20 km-nél
távolabbra pedig már nem is utaznának ebből a célból. A Dél-Alföldön ugyanakkor azok vannak
relatív többségben, akik legfeljebb 10 km-t hajlandóak ilyen célból utazni. A többi négy régióban
adott válaszok alapján a 20 km-es távolság a jellemző, de azt is hozzá kell tenni, hogy e
kategóriának sehol sincs olyan egyértelmű kirajzolódása, mint a Közép-Dunántúlon.
A területi kategóriák mellett a település nagysága és jogállása is befolyással van az ügyintézés
miatt megtett út hosszának alakulására.
Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb egy település, annál kevésbé lennének
hajlandóak a megkérdezettek hivatalos ügyintézés miatt távolságot megtenni. Bár az egyes
oszlopok elemszáma alacsony (2000–4999 lakos közötti város: 26; nagyközség: 44), a legkisebb
településeken a megkérdezettek inkább hajlandóak akár 15-20 km-t is utazni a hivatalos ügyeik
intézése miatt, mint a 10 000 lakos feletti városok lakosai, ahol a település akár potenciális
járásközpont is lehet. Ez magyarázza az is, hogy ezeken a településeken messze a legnagyobb
arányban, mintegy 1/5-nyien 5 km-t sem lennének hajlandóak utazni az emberek.
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[6. táblázat: Hány km-t lenne hajlandó utazni a járásközpontba? Településnagyság szerint megoszlások]
>499

Megnevezés

5 km-t sem
hajlandó utazni
Max 5 km-t
hajlandó utazni
Max 10 km-t
hajlandó utazni
Max 15 km-t
hajlandó utazni
Max 20 km-t
hajlandó utazni
Max 25 km-t
hajlandó utazni
Max 30 km-t
hajlandó utazni
Akár 40 km-t is
hajlandó utazni
Összesen

fő
lakosú
község

500999
lakosú
község

10001999
lakosú
község

2000
lakos
feletti
község

Nagyközség

20004999
lakos
közötti
város

50009999
lakos
közötti
város

10000
lakos
feletti
város

Összesen

4,7%

6,6%

2,4%

3,7%

6,8%

7,7%

8,8%

21,7%

9,5%

3,5%

5,5%

5,6%

12,2%

15,9%

0,0%

4,4%

11,1%

7,7%

7,1%

20,9%

17,7%

14,6%

13,6%

11,5%

12,4%

23,3%

16,7%

31,8%

24,2%

31,5%

35,4%

22,7%

15,4%

38,1%

19,6%

28,0%

37,65%

28,57%

27,42%

19,51%

20,45%

53,85%

26,55%

21,16%

26,66%

10,59%

9,89%

10,48%

10,98%

9,09%

7,69%

5,31%

3,17%

7,69%

4,71%

3,30%

4,03%

1,22%

11,36%

3,85%

4,42%

0,00%

3,18%

0,00%

1,10%

0,81%

2,44%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,53%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mindez visszaköszön a településtípus szerinti elemzésekben is. Noha mind a községek, mind a
városok esetében az utazási hajlandóság a 15-20 km-es távolság környékén kristályosodik ki, a
városi válaszadók körében mintegy 3-szor többen vannak azok, akik az ügyintézés miatt még 5
km-t sem hajlandóak utazni. Az eredmény hátterében ismét csak az állhat, hogy a mintába
belekerült városok között sok a jövőbeni potenciális járásközpont. További eredmény, hogy a
városi lakosok kevésbé hajlandóak 20 km-nél nagyobb távolságot megtenni, mint akár az átlag,
vagy akár a községi lakosok.
[7. táblázat: Hány km-t lenne hajlandó utazni a járásközpontba? Településtípus szerinti megoszlások]
Hány km-t lenne hajlandó
utazni a járásközpontba?
5 km-t sem hajlandó utazni
Max 5 km-t hajlandó utazni
Max 10 km-t hajlandó utazni
Max 15 km-t hajlandó utazni
Max 20 km-t hajlandó utazni
Max 25 km-t hajlandó utazni
Max 30 km-t hajlandó utazni
Akár 40 km-t is hajlandó
utazni
Összesen

Város

Község

Összesen

16,21%
7,95%
18,65%
25,99%
25,38%
3,98%
1,83%

4,51%
7,13%
15,20%
29,93%
27,79%
10,45%
4,04%

9,63%
7,49%
16,71%
28,21%
26,74%
7,62%
3,07%

0,00%

0,95%

0,53%

100,00%

100,00%

100,00%

Az ügyintézés érdekében megjelenő utazási hajlandóságra a megkérdezett személyes jellemzői
ugyanakkora befolyással bírhatnak, mint a területi jellemzők. A nemek szerinti vizsgálat alapján
elmondható, hogy a nők körében magasabb azok aránya, akik nem szeretnének ügyintézés miatt
utazni, illetve nagyobb távolságokat sem szívesen tesznek meg ebből a célból. A férfiakhoz,
illetve a teljes vizsgálati mintához mért különbségek ebben az esetben nem jelentősek.
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Az életkor szerinti elemzés azonban jelentősebb különbségeket tárt fel.29 A 64 évnél idősebbek
több mint ötöde nem utazna vagy még 5 km-t sem tenne meg, ugyanakkor a 30 év alattiak
körében egyetlen olyan személy sem volt, aki még 5 km-t sem hajlandó utazni, igaz, 40 km-t sem.
Ezzel együtt, valamint azt figyelembe véve, hogy minden életkori kategóriában az átlagos
eredményhez hasonló 15-20 km-es távolság a leginkább tolerált távolság, általánosságban
elmondható, hogy minél idősebb valaki, annál kevésbé szívesen utazik nagy távolságra, illetve
annál kevésbé hajlandó egyáltalán utazni ügyintézés céljából.
[8. táblázat: Hány km-t lenne hajlandó utazni a járásközpontba? Életkori kategóriák szerinti megoszlások]
Hány km-t lenne hajlandó
utazni a járásközpontba?
5 km-t sem hajlandó
utazni
Max 5 km-t hajlandó
utazni
Max 10 km-t hajlandó
utazni
Max 15 km-t hajlandó
utazni
Max 20 km-t hajlandó
utazni
Max 25 km-t hajlandó
utazni
Max 30 km-t hajlandó
utazni
Akár 40 km-t is hajlandó
utazni
Összesen

<= 30

31 - 40

41 - 52

53 - 63

64+

Összesen

0,00%

7,74%

2,65%

17,5%

21,6%

9,68%

4,29%

9,52%

6,62%

8,75%

6,4%

7,26%

15,71%

14,29%

19,87%

14,38%

20,8%

16,8%

32,14%

25,0%

27,15%

26,25%

31,2%

28,09%

29,29%

30,95%

32,45%

24,38%

15,20%

26,88%

11,43%

10,12%

9,27%

4,38%

2,4%

7,66%

7,14%

2,38%

1,32%

3,13%

1,6%

3,09%

0,0%

0,0%

0,66%

1,25%

0,8%

0,54%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Az életkor szerinti elemzésnél kapott eredmények a gazdasági státusszal is összevethetőek. A
kutatásnál használt kérdőív gazdasági aktivitásra vonatkozó kérdéséből képzett ún. dummy
változó (aktív/inaktív) szerint az inaktívak között jelentősen felülreprezentáltak azok (12,7%),
akik még 5 km-t sem hajlandóak utazni ügyintézés céljából, ezen belül az öregségi nyugdíjasok
körében ez az arány 19,6%. A gazdaságilag aktív státuszúak körében pedig azok aránya
felülreprezentált, akik legfeljebb 10, és legfeljebb 25 km-t lennének hajlandóak megtenni.
Érdekesség, hogy a gazdasági aktivitás változóval képzett kereszttáblában 4 olyan személy adata
került, aki akár 40 km-t is megtenne, ebből 3 inaktív, ezen belül pedig 2 személy öregségi
nyugdíjas volt.

29

Az összefüggés három tizedesig szignifikáns.
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[9. táblázat: Hány km-t lenne hajlandó utazni a járásközpontba? Gazdasági aktivitás-státusz szerinti
megoszlások]
Hány km-t lenne hajlandó utazni a
járásközpontba?
5 km-t sem hajlandó utazni
Max 5 km-t hajlandó utazni
Max 10 km-t hajlandó utazni
Max 15 km-t hajlandó utazni
Max 20 km-t hajlandó utazni
Max 25 km-t hajlandó utazni
Max 30 km-t hajlandó utazni
Akár 40 km-t is hajlandó utazni
Összesen

Gazdaságilag inaktív

Gazdaságilag
aktív

Összesen

12,70%
7,41%
14,55%
31,48%
25,93%
3,97%
3,17%
0,79%
100,0%

6,61%
7,99%
19,28%
24,52%
27,27%
11,02%
3,03%
0,28%
100,0%

9,72%
7,69%
16,87%
28,07%
26,59%
7,42%
3,10%
0,54%
100,0%

Járásközpont számára alkalmasnak tartott települések
Az utazási hajlandóság mellett a potenciális járásközpontokként alkalmasnak tartott
településekre is rákérdeztünk. Ezt egy félig nyitott kérdés keretében válaszolhatták meg a
megkérdezettek, úgy, hogy a kérdésre a saját településük nevét is válaszolhatták. A kérdésre az
1000 adatközlőtől 925 válasz érkezett, melynek 30,2%-a esetében a megkérdezett a saját
települése nevét említette.
A kérdésre adott válaszok alakulásában a megkérdezett személyével kapcsolatos változók nem,
viszont a megkérdezett településével kapcsolatos területi jogállás és településnagyság jellemzők
erős befolyással bírnak. Az szinte magától értetődő, hogy a település jogállása szerint erősen
differenciálódnak a válaszok. A városi lakosok több mint a fele, 57%- a saját települését is
alkalmasnak tartaná járásközpontnak, míg ez a községek esetében csak 1,3%, azaz 6 válaszadó.30
A saját település említése leginkább a közép-magyarországi és a dél-alföldi válaszadók körében
volt jellemző, mindkét régióra a nagy lélekszámú települések a jellemzőek, ennek megfelelően az
adatgyűjtés is népesebb településeken történt.
[10. táblázat: Melyik település lenne a legalkalmasabb járásközpontnak? Regionális megoszlás szerinti
megoszlások]

Nem a
saját
települését
mondja
A saját
települését
mondja
Összesen

KözépDunántúl

NyugatDunántúl

DélDunántúl

ÉszakMagyarország

ÉszakAlföld

DélAlföld

KözépMagyarország

Ország
összesen

79,49%

72,90%

74,44%

75,17%

71,11%

63,86%

51,30%

69,65%

20,51%

27,10%

25,56%

24,83%

28,89%

36,14%

48,70%

30,35%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Az alábbi táblázatból ugyanakkor kiderül, az, hogy valaki a saját települését alkalmasnak tartja-e
leendő járásközpontnak, nem elsősorban a településnagyság függvénye, hanem a település
jogállásáé, ami magyarázható azzal, hogy a városoknak már van bizonyos térségi funkciójuk,
amelyek miatt a jövőben akár járásközponttá is válhatnak.

30
A 6 válasz 5 községet jelent: Pákozdot kettő, Kápolnásnyéket, Bezit, Szárföldet, Nagypallt egy megkérdezett
lakosa tartaná alkalmasnak járásközpont funkcióval
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[11. táblázat: Melyik település lenne a legalkalmasabb járásközpontnak? Településnagyság szerinti
megoszlások]

Megnevezés

Nem a saját
települését
mondja
A saját
települését
mondja
Összesen

>499

fő
lakosú
község

500999
lakosú
község

10001999
lakosú
község

2000
lakos
feletti
község

Nagyközség

20004999
lakos
közötti
város

50009999
lakos
közötti
város

10000
lakos
feletti
város

Összesen

98,92%

98,00%

100%

97,62%

95,35%

79,17%

73,85%

27,10%

69,76%

1,08%

2,00%

0%

2,38%

4,65%

20,83%

26,15%

72,90%

31,24%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ha a megkérdezett nem a saját települését említette válaszként, akkor a kérdezőbiztos a
megkérdezett lakhelye alapján meghatározta a lakhely és az említett lehetséges járásközpont
közötti távolságot kilométerben. Ez az információ is ahhoz visz közelebb, hogy az egyén milyen
távolságra hajlandó elutazni olyan ügyeket elintézni, amiket csak a járásközpontban tehet meg.
A 645 érvényes válasz alapján kiszámított középérték itt 18,1 km, az adatterjedelem 79 km, a
szórás 9,769. Ez az átlagos eredmény tehát jól illeszkedik az előzőekben tárgyalt kérdéskörhöz,
ahol a kategorizált válaszlehetőségek alapján a hivatalos ügyek elintézése miatt az emberek
többsége 15-20 km-t hajlandó utazni.
Ez a távolság a területi dimenziókkal, valamint a személyes dimenziókon belül az életkor
változókkal szignifikáns. A lehetséges járásközpont adott településtől való távolsága a DélAlföldön a legnagyobb, amelynek hátterében a ritkább településszerkezet állhat. Ugyanezen ok
miatt kisebb ez a távolság a Nyugat- és Dél-Dunántúlon, Közép-Magyarországon pedig, ahol a
legkisebb ez a távolság, a magasabb várossűrűség állhat a háttérben.
[12. táblázat: A javasolt járásközpontok távolsága a megkérdezett lakóhelyétől? Régiók szerinti megoszlások]
Régió
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Közép-Magyarország
Ország összesen

Átlag; km
19,63
16,72
16,40
16,38
19,46
26,49
15,61
18,10

elemszám
93
113
99
112
96
53
79
645

szórás
8,38
8,92
6,71
7,11
7,50
18,83
9,66
9,80

adatterjedelem
46
78
32
43
56
56
39
79

Az életkor alapján pedig az a szembetűnő, hogy a fiatalok által említett lehetséges
járásközpontok vannak a legtávolabb a saját lakóhelyüktől, amely távolság fokozatosan és
kismértékben csökken a 41–52 éves korosztályig. A csökkenés hátterében a kisebb mobilitás
állhat. Az 50 éven felüliek esetében ugyanakkor kicsit megemelkedett az átlagos távolság, melyre
magyarázat lehet, hogy az ő esetükben nem a mobilitás, hanem a szükség diktál: az
kistelepüléseken élő idősebb lakosságnak most is ennyit kell utazni ahhoz, hogy a hivatalos
ügyeit el tudja intézni.
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[13. táblázat: A javasolt járásközpontok távolsága a megkérdezett lakóhelyétől? Életkor szerinti megoszlások]
Életkor
<= 30
31 - 40
41 - 52
53 - 63
64+
Összesen

Átlag; km

elemszám

szórás

Adatterjedelem

22,75
19,28
15,23
16,62
16,62
18,13

130
127
127
137
114
637

9,66
12,13
6,81
8,80
9,08
9,80

55
58
37
78
59
79
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Lakossági térhasználati szokások
A következő két kérdésben a megkérdezettek térbeli mobilitásának, az elmúlt időszakban
megtett különböző hosszúságú utazásainak a gyakoriságát és távolságát mértük.
Adott időn belül megtett leghosszabb utazás
Az első kérdéssor alapja az idődimenzió volt, vagyis az elmúlt időszak különböző hosszúságú és
bármilyen célú utazásait kellett számba venni. Az utazások közé bármilyen utazást bele kellett
érteni, nem csak a hivatalos utakat, hanem pl. a nyaralásokat is.
A teljes vizsgálati kör 38,86% az elmúlt 1-2 napra értelmezett időszakban nem tudott utazásról
beszámolni. Ugyanakkor egymáshoz közel hasonló arányban számoltak be a megkérdezettek
arról, hogy 5 km-nél rövidebb, 6–15 km-es, 36–50 km hosszúságú volt a leghosszabb megtett
útjuk az elmúlt 1-2 napban, míg valamivel kevesebb személynek a 16–35 km-es távolság volt a
leghosszabb útja. Az elmúlt 1-2 napban megtett, 51 km-nél hosszabb utak már sokkal kevesebb
emberre jellemzőek, az elmúlt 1-2 napban 500-km-nél távolabbra csak a megkérdezettek
3,05%-a utazott.
Ahogy nő a vizsgált időtáv, úgy csökken azok aránya, akik egyáltalán nem utaztak. Az elmúlt 1
hétre értelmezve már csak 25,24%, innen csökken az elmúlt 5 évre vonatkoztatva 10,88%-ig.
ezzel párhuzamosan a valamilyen távolságú utazásokat megemlítők aránya is növekszik,
mégpedig a távolság növekedésével párhuzamban: minél hosszabb időtávra kell visszagondolni,
annál inkább a nagyobb távolságra történő utazások lesznek a jellemzők.
[14. táblázat: Az állandó lakóhelytől megtett leghosszabb utazás hossza]
Időszak

-5

6-15

16-35

36-50

51-100

101500

500nál
többet

Nem
utazott

Nt./NV

Összesen

kilométer
…1-2
napban
?
…1
héten?
…1
hónapb
an?
…1
évben
…5
évben?

11,37%

12,95%

7,85%

10,34%

11,48%

4,04%

3,05%

38,86%

0,06%

100%

5,18%

14,79%

13,93%

13,81%

14,52%

7,69%

4,48%

25,24%

0,37%

100%

2,41%

5,45%

12,32%

18,37%

26,46%

16,65%

5,11%

13,01%

0,21%

100%

1,02%

1,10%

2,43%

6,11%

24,93%

34,52%

17,28%

9,45%

3,16%

100%

0,98%

1,12%

0,89%

3,25%

17,79%

29,09%

29,21%

10,88%

6,80%

100%

Az eredménysor a területi és a településnagyság szerinti dimenziókkal is szignifikáns
összefüggéseket mutat. Az elmúlt 1-2 napban valamilyen távolságú utazást megtettek közül a
legfeljebb 5 km-es utat, mint a legnagyobb távolságot megtettek aránya a Közép-Dunántúlon,
Nyugat-Dunántúlon és kissé a Dél-Alföldön felülreprezentált, Észak-Magyarországon és a DélDunántúlon alulreprezentált. A 6-–15 km-es utazások Nyugat-Dunántúlon és Közép
Magyarországon felülreprezentáltak, Észak és Dél- Alföldön pedig alulreprezentáltak. A további
távolság kategóriák szerint megemlítendő, hogy a Dél-Dunántúlon a legtávolabbi utazásként az
51–100km felülreprezentált, a Közép-Dunántúli régióban pedig többen vannak azok, akiknek a
legtávolabbi utazása az 500 km-nél is távolabbra történt.
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A település jogállása szerinti elemzés kimutatta, hogy a városokban és a községekben hasonló
arányban fordulnak elő azok, akik az utóbbi 1-2 napban nem utaztak. A megtett távolságok pedig
azt mutatják, hogy a városi lakosok között többen vannak azok, akik közelebbre utaznak, míg a
községi lakosok között a közép távoli (16–50 km-ig) utazások vannak felülreprezentálva.
A település nagysága szerinti elemzés alapján kijelenthető: az elmúlt 1-2 napra vonatkoztatva a
10 ezer fő alatti városok lakosai között van a legtöbb olyan személy, aki egyáltalán nem utazott,
míg a legkevesebb ilyen megkérdezett a 10 ezer fő feletti városok és a 499 fő alatti községek
lakosai között található. Meglátásunk szerint a városok esetében ez a nagyobb mobilitással, míg
a kistelepülések esetében a kényszerrel magyarázható.
Az elmúlt 1 hétre visszaemlékezve az adatközlők csaknem negyede mondta azt, hogy nem
utazott. A dél-alföldi és az észak-magyarországi válaszadók között fordult elő a legtöbb olyan
személy, aki ebben az időszakban így tett. Az 5 km-nél közelebbi legnagyobb távolságok a DélAlföldön és a Közép-Dunántúlon, a 6–15 km-es legnagyobb megtett távolság KözépMagyarországon, a 16–35 km-es pedig a Nyugat-Dunántúlon fordult elő a leginkább.
A 100 km-nél távolabbi legnagyobb megtett távolság pedig a Dél- és Közép-Dunántúlra a
jellemző. Utóbbi régióban a megkérdezettek ötöde31 nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt egy hétben
az általa megtett leghosszabb út oda vissza meghaladta az 500 km-t.
Településtípus szerint vizsgálva az elmúlt 1 hétben majdnem ugyanannyian nem utaztak a
városokban és a községekben, a különbség a megtett maximális távolságban alakult ki: a városi
lakosok elmúlt 1 heti legtávolabbi utazása közelebb volt a 35 km-hez, míg a községi lakosok
esetében ez inkább több mint 50 km.
Az elmúlt 1 hónapban az adatközlők csaknem egyötöde nem utazott. A Dél-Alföldön élők között
találtuk a legtöbb olyan válaszadót, akik nem utaztak, míg a fővárostól távolabbi régiók
válaszadói (Dél- és Észak-Alföld, Dél Dunántúl, Észak-Magyarország) között találhatóak meg
nagyobb arányban azok, akik ebben az időszakban 101–500 km távolságot tettek meg odavissza.
A kérdésfeltevést megelőző 1, illetve 5 évben már sokkal kevesebb azok aránya, akik egyáltalán
nem utaztak: 13-17 %. Ez az arány a Dél-Alföldön, Közép-Dunántúlon és a Dél-Dunántúlon
magasabb, Közép-Magyarországon pedig alacsonyabb az iménti mértéknél, valamint a megtett
maximális távolság is növekszik.
[15. táblázat: A kérdésfeltevést megelőző 1-5 évben megtett utazások gyakorisága a település jogállás szerint]
Település
típusa

-5

6-15

16-35

36-50

51-100

101-500

500-nál
többet

Nem
utazott

Összesen

19,4%
18,9%
19,1%

27,5%
35,1%
31,2%

36,6%
25,8%
31,3%

9,9%
13,5%
11,6%

100%
100%
100%

Kilométer
Város
Község
Összesen

1,1%
0,9%
1,0%

0,6%
0,8%
1,2%

1,1%
0,9%
1,0%

3,9%
3,1%
3,5%

A társadalmi státuszjellemzők alapján végzett elemzés is a legtöbb esetben szignifikáns
összefüggéseket tárt fel. Általánosságban elmondható, hogy az 1-2 nappal a kérdezést megelőző
időszakban a férfiak mobilabbak, közülük többen utaznak, de ők is jellemzően csak rövid távra. A

31
Közép-Dunántúl esetében valószínűsíthető vagy a mintavételi hiba, vagy a kódolási probléma, mivel az itt
megkérdezettek közel ötöde az elmúlt 1-2 napban, 1 hétben és 1 hónapban oda vissza 500 km-t utazik,
miközben a többi régió esetében ebben az időintervallumban csak 1-2 % nyi ilyen megkérdezett fordult elő.
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hosszú távú utazásoknál már a nők dominanciája érhető tetten. Azonban minél távolabbi
időintervallumot ölel fel a kérdés, úgy gyengül fokozatosan a kereszttáblák szignifikancia szintje.
Továbbá általánosan elmondható eredmény, hogy minél iskolázottabb valaki, annál inkább
kijelenthető, hogy volt legalább egy utazása, és az utazás távolsága is növekszik az
iskolázottsággal párhuzamban.
Az életkor növekedésével növekszik azok aránya is, akik az elmúlt 1-2 napban egyáltalán nem
utaztak, a 64 éven felüliek között már több mint 2/3 az arányuk. Az is fontos eredmény, hogy a
kérdezést megelőző napokban szinte kizárólag csak a 30 év alattiak utaztak oda-vissza 500 kmnél nagyobb távolságra (30-ból 27 személy), illetve szintén a legfiatalabbakra a jellemző a 6-–15
km közötti távolságokra megtett utazás. A többi megtett távolság már a 30–50 év közöttiekre a
jellemzőbb, az 50 éven felüliek esetében pedig már a „Nem utazott” kategória a legjellemzőbb.
További eredmény, hogy a gazdaságilag inaktívak közel fele nem utazott egyáltalán az elmúlt 1-2
napban és a megtett utazásaik is inkább 15-20 km-ben maximalizálódnak.
Ha a kérdezést megelőző 1 hétre kell visszatekinteni, akkor természetesen csökken azok aránya,
akik egyáltalán nem utaztak ebben az időben. Ez az arány a megkérdezetteknek csak a negyede,
de a 64 éven felülieknél még mindig 53%. Többi életkori kategória esetében viszont szinte
ugyanaz elmondható, mint a kérdezést megelőző 1-2 nappal kapcsolatban.
A fiatalabbak között a legtöbben 15 km-nél nem tettek meg többet a kérdezést megelőző 1
hónapban, míg az 52 évesekig bezárólag ez a távolság kitolódik 10 km-ig. Az 52 éven felüliek
között viszont ismét nagyobb teret kapnak a rövidebb utazások. A gazdaságilag aktívak között
csak minden tizedik személy nem utazott a lekérdezést megelőző 1 hétben, az inaktívak között
viszont az arány 36,4%, ezen belül az öregségi nyugdíjasok között 51,4%.
A kérdezést megelőző 1 hónapban már csak 13 %-nyian nem utaztak és a legidősebb korosztály
körében is csökkent ez az arány: 29,3%. Már a legfiatalabbak esetében is az 51–100 km es
távolság a legjellemzőbb, igaz, a 31–40 évesek körében ez sokkal kifejezettebb.
Gazdasági aktivitás szerint az előzőekben megismerthez hasonló a kép. Az inaktívak 18,4%-a
nem utazott egyáltalán (nyugdíjasok: 27%), viszont a körükben az oda-vissza 500 km-nél
távolabbi utazások felülreprezentáltak.
A megelőző 1 évre visszamenőleg 9,5% nem utazott, a 64 éven felüliek körében ez az arány
21,5%. A kutatási mintába került 30 éven aluli személyek esetében pedig egyértelműen
kijelenthető, hogy ők utaznak a legtávolabbra: 35%-uk 101–500, 32%-uk pedig 500 km-nél is
távolabbra utazott az elmúlt 1 év során, utóbbi adat jelentősen felülreprezentált az átlaghoz
képest. A 31–40 évesek körében a 101–500 km-es utazást megtevők aránya felülreprezentált
jelentősen. Az ő és a legfiatalabbak eredménye mögött a nyaralás alkalmával megtett utak
állhatnak. A gazdasági aktivitás szerinti elemzésnél az inaktívak körében már csak 13,5%-nyian
(ebből csak az öregségi nyugdíjasok között 18,5%) nem utaztak az elmúlt 1 évben, ez az
aktívaknál mindössze 5%. Az inaktívaknál ugyanakkor található 18,1%-nyi válaszadó, akik 500
km-nél is távolabb utaztak: ők jobbára tanulók (közöttük az 500 km-nél távolabbra is elutazók
aránya 58%, mely az életkori kategóriák eredményével is összefügg.
Az adatok szerint az elmúlt 5 évre visszamenőleg értelmezett kérdés esetén már figyelembe kell
venni azt is, hogy a megkérdezett elfelejtette egy-egy útját. Ennek köszönhető az, hogy 5 évre
visszamenőleg már többen mondták azt, hogy nem utaztak, mint pl. 1 évre visszamenőleg.32 Az
32

Ez a jelenség a 31–40 évesek között fordult elő.
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utazások maximális hossza növekedett, 52 éves kor alatt 500 km-nél távolabbra már 33–42%
utazott.
A megtett utak gyakorisága
A kérdést mintegy megfordítva is feltehetjük. A megkérdezetteknek arra is válaszolniuk kellett,
hogy különböző távolságra megtett utazásaik milyen gyakran fordulnak elő. Az összes
megkérdezett kapcsán elmondható, hogy a távolság növekedésével növekszik azok aránya, akik
nem tették meg a kérdésben jelzett hosszúságú utakat. A megkérdezettek több, mint 37,37%-a
viszont naponta, 13,07%-a hetente kétszer, 16,28%-a hetente egyszer megtesz legalább 5 km-es
utat.
A 6–15 km-es utazásokat 22,87%-nyian naponta tesznek meg, több mint ötödük már csak
hetente, majdnem minden tízedik megkérdezett pedig havonta tesz meg ekkora távolságot.
Maximum 35 km-es utazást a legtöbben már csak hetente és havonta tesznek meg, míg 50 km-re
egyértelműen a havi gyakoriság a jellemző. 100 km-re lévő úti célhoz való utazásra jellemzően
havonta-félévente és évente kerül sor, míg a legtávolabbra (500 km vagy annál távolabb) már
inkább csak félévente, évente és 5-10 évente, miközben ezt a távolságot egytizednyi
megkérdezett még soha nem tette meg.
[16. táblázat: Különböző távolságú utazások gyakorisága, %]
Az út
hossza
(km)

Naponta

Átlagosan
hetente
kétszer

hetente

havonta

félévente

5
évente

10
évente

Eddig
soha
nem
tette
meg

Nt./NV

évente

megteszi
1-5
6-15
16-35
36-50
51-100
101500
500nál
többet

37,37
22,87
8,22
7,67
6,36

13,07
13,63
9,87
6,98
1,14

16,28
22,69
22,95
13,81
5,26

5,14
9,94
20,62
27,50
29,41

0,79
1,86
4,37
7,62
18,38

0,35
0,48
0,95
3,53
14,64

0,00
0,14
0,17
0,39
2,45

0,09
0,09
0,14
0,14
0,32

0,99
1,12
1,19
1,11
1,07

25,91
27,18
31,53
31,26
20,98

0,15

0,99

3,50

14,86

18,20

27,41

7,31

3,42

3,44

20,73

0,38

0,00

1,63

2,43

7,31

21,26

15,30

8,31

9,42

33,97

A kérdésre adott válaszok alakulását a kereszttábla elemzés jelentősen differenciálja mind a
lakóhelyhez, mind pedig a kérdezett személy társadalmi tulajdonságaihoz kapcsolható
dimenziók szerint. 33
Az érvényes válaszokat figyelembe véve a közép-magyarországi válaszadók tesznek meg a
legnagyobb arányban naponta 1–5 km-t. Az ő körükben az arány 73,3%, szemben az átlagot
jelentő 50,4%-kal. A másik végletet az észak-magyarországi és dél-dunántúli lakosok jelentik,
ahol ez az arány nem éri el a 40%-ot. Ennek a távolságnak a hetente kétszeri megtétele Közép- és
Dél-Dunántúlra jellemző, míg Észak-Magyarországon és a Dél-Alföldön az átlagnál többen
vannak azok, akik ilyen távolságú utakat csak hetente egyszer tesznek meg.
A városi lakosok között több olyan személy van, aki naponta teszi meg ezt az utat, mint a községi
lakosok között. A községekben az arányuk 42,9%, viszont a kényszernek tudható be az, hogy a
499 fő állandó lakos alatti kisközségekben 54,1%-nyian teszik meg ezt az utat naponta.
33

A kereszttábla elemzés során csak az érvényes válaszokat vesszük figyelembe.
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A 6–15 km-es utazások esetében az összes megkérdezett körében hasonlóan alakul azok aránya,
akik naponta, illetve hetente teszik meg ezt a távolságot. A régiók szerint ismét hasonló a kép,
mint a 1-5 km-es távolságok esetében: Közép-Magyarországon teszik meg a legnagyobb
arányban naponta ezt a távolságot, hiszen feltételezhető, hogy aki 1–5 km-t utazik, az ennél
nagyobb távolságokat is megtesz.
A Pest megyeiek mellett azonban megjelennek a közép-dunántúliak és a dél-alföldiek is, míg az
alulreprezentáltság megint Észak-Magyarországon és Dél-Alföldön a jellemző. E távolságnak a
naponta történő megtétele azonban inkább csak a városi lakosokra jellemző. A községi lakosok
körében többségben vannak azok, akik csak hetente egyszer tesznek meg 6–15 km-es távolságot.
16–35, és a 36–50 km-es utak megtétele már az összes megkérdezett adatai alapján inkább csak
hetente és havonta a jellemző, ez Nyugat-Dunántúlon, és Észak-Magyarországon, valamint a DélAlföldön van így. Közép Dunántúlon és Közép-Magyarországon a 16–35 km-es távolságnak a
megtétele még hetente kétszer jellemző, az Észak-Alföldön pedig naponta. Az utóbbi adat
hátterében az állhat, hogy a ritka településszerkezettel rendelkező régióban kb. ekkora
távolságra vannak egymástól a települések. A községekben sem az átlagot követi a válaszok
alakulása: a községi lakosok között felülreprezentáltak azok, akik naponta, illetve hetente teszik
meg ezt a távolságot.
51–100 km-es utazást már átlagban csak havonta-félévente tettek meg a megkérdezettek,
viszont Közép-Magyarországon ezt a távolságot a megkérdezettek ¼-e, Észak-Magyarországon
pedig 1/10-e naponta megteszi. Magyarázatként előbbi esetben a fővárost, utóbbi esetben pedig
a nagy területű régiót lehet a válaszok mögött sejteni. A település típusa szerint a községekben
inkább a havi gyakoriság felé tolódnak az adatok, a városokban pedig inkább félévente jellemző
51–100 km-es út megtétele.
A 101–500 km-es távolságra megtett utazások gyakorisága átlagban már a féléves-éves
gyakoriságra súlyozódik. Ez Közép- és Dél-Dunántúl kivételével így van az ország régióiban is,
mindkét említett régióban felülreprezentált azok aránya, akik ezt a távolságot még havi
gyakorisággal megteszik. A községekben felülreprezentált azok aránya, akik saját bevallásuk
szerint ilyen távolságra még sohasem utaztak.
Az 500 km-nél távolabbi utazások gyakorisága 5-10 évente súlyozódik, Közép-Dunántúlon
viszont még mindig jelentős arányban vannak jelen azok, akik ezt a távolságot félévente teszik
meg. Dél- és Nyugat-Dunántúlon viszont felülreprezentáltak azok, akik ezt a távolságot még
sohasem tették meg. Az ő arányuk a községekben már 1/5-nyi, ami sokkal magasabb, mint a
városokban élők adata.
A különböző hosszúságú utak megtételének gyakoriságát a megkérdezettek olyan társadalmi
tulajdonságai is befolyásolják, mint pl. az életkor, nem, gazdasági aktivitás és iskolázottság.
A rövid távolságra, 1–5 km-es utak napi gyakorisággal történő megtétele alapvetően a még aktív
korúakra, azaz a 63 év alattiakra jellemző. A teljes népesség 50,5 %-os arányához képest a 64
éven felüliek között a naponta 1–5 km-t megtevők aránya csak 26%, míg körükben 1/3-nyi azok
aránya, akik ezt a távolságot csak hetente teszik meg. E távolságnak a gyakori megtétele az
általános iskolánál magasabb végzettségűekre is jellemző, a maximum 8. osztályt végzettek ilyen
távolságot inkább csak hetente tesznek meg. Bár a kereszttábla szignifikáns, a gazdasági
aktivitás viszont nem befolyásolja érdemben az adatok alakulását, mivel ilyen rövid távolságot
bárki megtehet, függetlenül attól, hogy tanuló, dolgozik vagy nyugdíjas.
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6-–15 km távolságra történő utazások esetén még mindig a 30 év alattiak tűnnek a
legmobilabbnak, közülük minden második személy naponta teszi meg ezt a távot. Az életkor
növekedésével ritkulnak az ilyen utazások, a 64 éven felüliek közül minden harmadik ember
havonta, illetve félévente teszi meg ezt a távolságot. Ennek a távolságnak a napi megtétele az
általános iskolánál magasabb végzettségűekre és a gazdaságilag aktívakra a jellemző. Az
inaktívak és a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők körében a 6–15 km-es
utazások heti gyakoriságú megtétele a felülreprezentált.
A 36–50 km-es távolságok esetében a heti és a havi gyakoriságra tolódik a hangsúly, ám e
távolság napi gyakoriságú megtétele a 31–40 és a 41–52 éves korosztályok körében még mindig
felülreprezentált, amellett, hogy rájuk is a havi gyakoriságú 36–50 km-es utazás a jellemző.
Ugyanez elmondható – nyilván a nagyfokú átfedés miatt v a diplomásokra és a gazdaságilag
aktívakra is.
Az átlagosan inkább havonta – félévente-évente megtett 51–100 km-es távolságú utazások a
középkorúaknál és a fiataloknál inkább a havi, az idősebbeknél pedig inkább az éves
gyakoriságok felé tolódnak, azzal a kiegészítéssel, hogy a 64 éven felüliek és a csak általános
iskolát végzettek között már az 5 éves gyakoriság is felülreprezentált. A gazdaságilag aktívak
között ugyanakkor ennek a távolságnak a napi gyakoriságú megtétele jelentősen
felülreprezentált (15,5%; átlag: 8%).
100 km-nél távolabbra történő utazás esetén már az éves gyakoriság (pl. a nyaralás) a
legjellemzőbb választott kategória, amelyet az ötéves és a féléves gyakoriság követ. Ez a kép a
középkorúak (41–63 évesek) esetében is így van, viszont a 64 éven felülieknél már az 5 évente
megtett 100 km-nél távolabbi utazás is jelentős, a 30 év alattiak 1/3-a még havonta megteszi ezt
a távolságot.
500 km-nél távolabbra már a válaszadók 14,3%-a soha nem utazott. Természetesen minél
idősebb valaki, annál inkább valószínű, hogy ilyen utat még nem tett meg, a 64 éven felüliek
esetében például majdnem minden negyedik megkérdezett. Ezzel együtt az ilyen távolságú útnál
az éves gyakoriság a legjellemzőbb, amely alól az 53-63 éves és a 64 éven felüliek jelentenek
kivételt. A legfiatalabbak között például 42,5%-nyian, de a 31-40 és a 41-52 évesek között is
majdnem minden harmadik polgártársunk évente megteszi ezt a távolságot.
Az iskolázottság is a megszokott módon befolyásolja az eredményeket: minél alacsonyabb a
megkérdezett iskolai végzettsége, annál kevésbé teszi meg ezt a távolságot. A legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők között 27% nem tett meg még soha 500 km-nél
nagyobb távolságot, viszont a diplomások fele évente a gazdaságilag aktívaknak pedig a 2/3-a
elutazik 500 km-nél távolabbra.

48

A véleményvizsgálatok főbb eredményei

Módszertani mellékletek
[17. táblázat: A lakóhelytől számított legközelebbi lehetséges járásközpont megnevezése]
Település neve

Említések
száma

Székesfehérvár
Miskolc
Pécs
Győr
Csorna
Debrecen
Budapest
Sopron
Mohács
Szigetvár
Szolnok, Siófok, Encs, Cigánd
Mezőkövesd, Kecskemét
Szombathely
Szerencs, szeged, Kapuvár, Érd
Polgár, Kalocsa
Tapolca, Siklós, Püspökladány, Gyömrő, Baja,
Törökszentmiklós, Tiszaújváros, Tatabánya, Sümeg, Sátoraljaújhely, Karcag, Bicske,
Tamási, Sárospatak, Berettyóújfalu
Vámospércs, Szentendre, Kunszentmiklós, Komló, Komárom, Kiskunhalas,
Szikszó, Szekszárd, Pécsvárad, Keszthely, Kaposvár, Biharkeresztes, Beled
Nyíregyháza, Mór, Monor, Dunavecse, Dabas, Balatonfüred
Pálháza, Mosonmagyaróvár, Kozármisleny, Kiskunmajsa, Kiskőrös, Fehérgyarmat,
Dunaújváros, Dombóvár, Bük, Budakeszi, Bóly
Veszprém, Tiszaújváros, Solt, Sárvár, Rétság, Pannonhalma, Ócsa, Nyékládháza, Mezőtúr,
Létavértes, Hajdúszoboszló, Eger, Edelény, Csepreg, Budaörs, Biatorbágy, Bátaszék
Tiszafüred, Szentlőrinc, Szentes, Sásd, Pilis, Mezőcsát, Mágocs, Kőszeg, Kisvárda, Kistarcsa,
Kemecse, Jánoshalma, Hajdúnánás, Görcsöny, Gönc, Gárdony, Felsőzsolca, Fegyvernek,
Erzsébet, Devecser, Cegléd, Adony

40
35
32
30
26
21
20
19
18
17
16
14
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

[18. táblázat: Saját település megnevezése járásközpontként]
Említések
száma
Település neve

Gyöngyös, Kiskunhalas
Cegléd
Karcag
Mosonmagyaróvár, Szentendre, Tata
Esztergom, Keszthely, Szigetvár,
Derecske, Kiskunfélegyháza, Makó, Orosháza, Százhalombatta, Vecsés
Barcs, Kunszentmárton, Sárospatak, Törökszentmiklós
Felsőzsolca
Biharkeresztes, Komló, Nagykőrös, Nádudvar Nagypall, Pákozd, Siklós, Szentlőrinc, Szerencs,
Tiszaújváros
Aba, Balatonlelle, Bezi, Emőd, Gárdony, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hatvan,
Jánossomorja, Kápolnásnyék, Kisbér, Mezőkeresztes, Mohács, Nagybajom, Polgárdi, Szárföld,
Zajta, Zsámbék

11
10
9
7
6
5
4
3
2
1
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Az adatközlők társadalomstatisztikai jellemzői
A települési jogállás, nemek, és életkorok metszetében végrehajtott súlyozást követően kialakult
népességminta életkori szerkezete a népességminták szokásos eloszlás jellemzőit mutatja, balra
aszimmetrikus, jobbra elnyúló,34 lapult35 szerkezetet követ, amivel párhuzamban az eloszlás
ferdeség és lapultság mutató értékei nem haladják meg a +/- 1 értéket, amelyek alapján az
eloszlást szignifikánsan különbözőnek tekinthetnénk a normál eloszlástól.
A mintában szereplők életkori terjedelme 73 év, az átlag 47,12 év, az átlag standard hibája 0,54
év. Az átlag körüli átlagos szóródás 17,13 év, a trimmelt életkori átlag 46,74 év, a medián 47 év,
az átlagok 95 %-os konfidencia intervallumon belüli legalacsonyabb értéke 46,05, a
legmagasabb 48,19 év, várható standard normál értékeknek megfelelő.
Az eloszlás kvartilis diagramja36 alapján igazolható, hogy másfélszeres interkvartilis terjedelmen
kívüli életkor megfigyelési egység nincs, az eloszlásértékek a legfiatalabbak és a legidősebbek
irányában normál tartományon belül szóródnak, vagyis a Kolmogorov-Smirnov teszt alapján
becsült várható normál eloszlástól való alakzattorzulás hibahatáron belülinek tekinthető.
[19. ábra: A mintában szereplők súlyozott életkor szerkezeti jellemzői]

A nemek súlyozott eloszlása megfelel a tényleges nemek szerinti megoszlás országos értékeinek,
metszetelemzések missing esetei nélkül a nők mintabeli súlyozott aránya 52 %, a férfiaké 48 %.
Ha a súlyozott életkori mintát nemek szerint külön-külön vizsgáljuk, az életkorok eloszlásának
normalitás értékei nem változnak, mindkét esetben jellemző marad a balra aszimmetrikus,

34
35
36

Skewness: 0,205. Std Error of Skewness: 0,078
Kurtosis: -0,851, Std. Error of Kurtosis: 0,155.
Boxplot diagram.
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jobbra elnyúlt lapult eloszlásjelleg. A mintában szereplő nők átlagéletkora a várható normál
eloszlásnak megfelelően átlagban 4 évvel magasabbak a férfiak életkori átlagánál.
Az életkorok átlag körüli átlagos szóródása a férfiak esetében 16,6, a nőknél 17,4 év.
Másfélszeres interkvartilis terjedelmen kívüli megfigyelés egyik esetben sincs, az
alakzattorzulások mindkét esetben hibahatáron belülinek tekinthetők.
A mintában szereplők súlyozás utáni legmagasabb befejezett iskolai végzettsége az alapfokú
képesítéstől az érettségi megszerzéséig növekvő képletet jelez, az érettségizettek aránya
meghaladja az összes mintában szereplő harmadát.
[20. ábra: A mintában szereplők súlyozott életkori jellemzői nemek szerint]
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A diplomások mintabeli aránya kisebb, mint a szakmunkásoké, de csaknem minden negyedik
válaszadót szakmunkásnak, és legalább minden ötödiket diplomásnak kell tekintenünk. Az
általános iskolai végzettségűek mintabeli reprezentációja legalább minden hatodik válaszadóra
tehető.37 Nemek szerint az érettségizettek és a diplomások a válaszadó férfiak, a nők az alapfokú,
illetve a szakmunkás iskolai végzettségűek körében felülreprezentáltak.38

37

Az iskolai végzettség kérdésének válaszmegtagadói aránya nem éri el a teljes minta 1 %-át.
Az összefüggés három tizedesig szignifikáns, a Cramer’s V és a Contingency Coefficient érték gyenge
összefüggés erősséget jelez.

38
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[21. ábra: A mintában szereplők súlyozás utáni legmagasabb befejezett iskolai végzettsége]

Legmagasabb befejezett iskolai végzettség

40

Percent

30

20

38,09%

23,42%

22,22%

10
16,27%

0
Általános iskola

Szakmunkásképző

Érettségi

Diploma

Cases weighted by SÚLY1

A mintában inaktívak, (öregségi nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, munkanélküliek, tanulók,
háztartásbeliek, GYED/GYES ellátást igénybe vevők, egyéb inaktívak) aránya 55,1 %, vagyis
abszolút többségben vannak a gazdaságilag aktívakkal szemben.
Ha a foglalkoztatás munkaideje és az inaktivitás okainak egyenkénti besorolása alapján készült
változó gyakoriság arányait szemléljük, látható, hogy a relatív többséget a teljes munkaidőben,
főállásban dolgozók alkotják, arányuk meghaladja a mintában szereplők kétötödét. A
részmunkaidőben és az alkalmi munkában állók súlyozott aránya is minimális.
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[22. ábra: A mintában szereplők súlyozás utáni foglalkoztatás és gazdasági aktivitás / inaktivitás jellemzői]
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Az öregségi nyugdíjasok a súlyozott minta kevéssel több, mint negyedét alkotják. A tanulók és a
rokkantnyugdíjasok aránya egyaránt 5,1-5,1 %. A háztartásbeliek és a GYES/GYED ellátást
igénybe vevők súlyozott aránya a mintában szereplők alig másfél-másfél százaléka. Az egyéb
inaktívak39 aránya a mintában szereplők 5,2 %-ára tehető.
A munkanélküliek súlyozott aránya 10,5 %. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2011. április 20án közölt adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők (munkanélküliek) a munkavállalási korú
népesség40 százalékában kifejezhető országos aránya Budapest és a 23 megyei jogú város
adatai nélkül 9,5 %,41 vagyis alacsonyabb, de jól közelíti a mintabeli súlyozott arányt.
A lekérdezés módszertana
Az alábbiakban összefoglaljuk a vizsgálat lebonyolításának módszertanát, kezdve a mintavétel
tervezésétől az adatfelvételen át az adatfeldolgozást segítő műveleti transzformációkig, zárva a
sort a tanulmány elemzéstechnikai kivitelezési formáival.
Mintavétel
A minta a vizsgálat céljai alapján speciális területi tervezés alapján készült, azaz nem képezi
részét a főváros, valamint a 23 megyei jogú város, sem annak népessége. A minta képzéséhez
szükséges népességi statisztika előállítása a VÁTI TeIR aktuális adatbázisa felhasználásával,42
települési szinten történt.
A minta tervezésével szemben támasztott demográfiai feltételek:
39

Ezek alatt most azon megkérdezettek súlyozott arányát kell értenünk, akik inaktívnak sorolták magukat, de a
megjelölhető válaszlehetőségek közül nem kívántak választani.
40
Az NFSZ (korábban AFSZ) definíciójában 15-74 év közötti népesség. Forrás: http://www.afsz.hu/
41
Nyilvántartott álláskeresők száma 2011. április 20-i állás szerint Budapest és a megyei jogú városok nélkül
507.683, a munkaképes korúak száma azonos elv alapján számolva 5.338.990 fő. A relatív munkanélküliségi
mutató ennek megfelelően 507.683/5.338.990*100 = 9,5 %.
42
https://teir.vati.hu/
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Nemek szerinti megoszlás
18-x éves életkor (18-29, 30-39, 40-49,50-59, 60-x éves népesség)
Területi feltételek:
Régió – megye
Településtípus (város, nagyközség, község)
Településméret – népesség nagyságkategóriák







x-499 fő
500-999 fő
1000-1999 fő
2000-4999 fő
5000-9999 fő
10000-x fő

A minta tervezése során a mintába válogatott települések száma is alapvető fontosságú volt,
mivel ezek megyék szerint jelentősen különböznek egymástól, például az aprófalvas területeken
nagyobb számú, de kisebb méretű települések találhatók, míg más területeken éppen fordítva. A
mintavétel során alapvető szempont volt, hogy a mintába válogatott városokban népességszám
arányosan történjen az adatgyűjtés.
A mintába válogatott községek régiók, ezen belül megyék szerint területileg arányos
elhelyezkedés alapján kerültek kiválasztásra, az ország településszerkezeti (település
nagyságkategóriák szerinti) sajátosságai figyelembe vételével.
A lekérdezésre került mintába végül 63 város és 156 község került, ez a fővárost és a megyei
jogú városokat leszámítva a jelenkori magyar településhálózat 7 %-át öleli fel település jogállás
és településméret szempontjai szerint reprezentatív módon.
Adatfelvétel és adatrögzítés
Az adatfelvételt a HÉTFA Elemző Központ szerződéses megbízása alapján a több mint fél
évtizedes kutatási referenciával rendelkező Pend Consulting Kft43 munkatársai hajtották végre
saját alkalmazásukban lévő Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) módszer
segítségével. A kérdőívet Oláh Miklós és Csite András készítette.
A módszer alkalmazásával a kérdezőbiztosok véletlenszerű telefonhívások útján keresték fel a
rendelkezésre álló listájukon szereplő egyéneket, és készítettek velük interjút. A beszélgetés
alatt lehetőség nyílt a kérdőív kérdéseinek azonnali digitális rögzítésére, illetve a kérdőív
felvételével kapcsolatos megjegyzések, tapasztalok feljegyzésére is. Az adatfelvétel 2011. május,
16 és június 3-a között zajlott. A telefonos felkeresés válaszmegtagadási aránya (sikeres
telefonhívás, de elzárkózó magatartás) 25 % volt, vagyis minden 100 telefonhívásból 25 volt
ilyen. Az adatfelvétel folyamata 1000 érvényes lekérdezés teljesülését követően lezárult. A
kérdőívek digitális rögzítése a surveygizmo program felhasználásával teljesült.
Súlyozás, adat-transzformációs műveletek
Az adatrögzítő programban rögzítésre került nyers információkat adabázisba konvertáltuk, ahol
a telefonos lekérdezés során keletkezett területi és népességszerkezeti anomáliákat
többdimenziós súlyozással korrigáltuk. A minta súlyozása település jogállás, nemek és életkorok
43

Bővebben: http://www.pend.hu/
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szerinti dimenziók metszetében arányosan, közös súlyt alkotva következett be, melynek
hatására a mintabeli arányok az eredeti település jogállás, életkor szerkezet és nemek szerinti
belső arányokat adták vissza a speciális területi minta szerkezetén belül.
Abban az esetben, ha bonyolult módon rétegzett a mintánk összetétele, illetve ha a súlyozásra
kijelölt változók nem minden celláját sikerül feltöltenünk adattal, megváltozhat a minta
eredményoutputokban megjelenő elemszáma, a ténylegeshez képest csökkenhet, vagy
növekedhet is. A jelen minta súlyozását követően az utóbbi, vagyis elemszám növekedés
következett be, emiatt elemszámtartó korrekciós súlyozást is végeztünk.
Az elemszám növekedés mértéke az eredeti, 1000-es elemszámhoz képest 2 megfigyelési egység
volt, vagyis az eltérés 0,2 %.
Az elemszámtartó korrekciós súlyozás érdekében inaktiváltuk az eredeti súlyváltozót, majd
annak megtartsa (ellenőrizhetősége) érdekében másoltuk, amit követően a létrejött új, az
eredeti súlyváltozó értékeivel azonos kiinduló értékű SÚLY1 változóban billentettük vissza a
súlyozást követően megemelkedett elemszámot a ténylegesen lekérdezett 1000-es elemszámra
az alábbi szorzó segítségével: 1000/1002=0,998003992.44 Ezt követően az új, SÚLY1 változót
aktiváltuk, amellyel a súlyozási eljárást lezártuk.
Műveleti transzformációval alakítottuk ki az arányskála mérési szintű életkor változót, amelyből
automatikus kategória elemszám optimalizációs sávozási eljárás alkalmazásával készült diszkrét
(banded) változó. Kontingencia szerkezetben ezt a változót alkalmaztuk az elemzésekhez.
Az adatelemzések mélységének biztosítása érdekében az adatfeldolgozás során szükségesnek
bizonyult néhány többkategóriás nominális mérési szintű változó bináris kódolása, azaz a
dummy technika alkalmazása. Ezt a módszert alkalmaztuk a kérdőív 4-es kérdésének itemjei
esetében, illetve az iskolai végzettség változó esetében is. A módszer segítségével olyan látszatra
nem metrikus változókat állíthatunk elő, amelyek átlaga és szórása mindig értelmezhető, amiből
következően magas mérési szintűnek tekinthetjük őket.45
Alkalmazott elemzési módszerek
Az alapstatisztikák jellemzése egyváltozós gyakorisági sorok, ezek grafikus szemléltetése útján
teljesült. Az életkorok vonatkozásában eloszlásalakzat normalitás vizsgálatot végeztünk,
amelyen belül teszteltük az életkorok várható standard normális eloszlástól való eltérését
eloszlásalakzat mutatók és ezek standard hibái segítségével.46
Az alapösszefüggések értelmezése, a területi különbségek feltárása érdekében kontingencia
táblázat elemzéseket végeztünk, ezen belül, ahol szükségesnek ítéltük, módszertani értelemben
lehetségesnek bizonyult layerezést, azaz kategóriaváltozók szerinti dimenziórétegezést
végeztünk. A többváltozós elemzések korreláció szerkezet, illetve egyváltozós regressziós görbe
illeszkedés vizsgálattal egészültek ki. Az elemzések során elfogadott szignifikancia szint p < 0,05,
amelytől semmilyen elemzési metszet tárgyalása esetén sem tértünk el.

44

A ténylegeshez képest növekedett érték repicroka az elemszámtartó korrekciós súly.
Például, ha van egy 1000 fős mintánk, amin belül a férfiak aránya 40 %, a nőké 60 % , és a férfiakhoz 0, a
nőkhöz 1-es kódokat rendelünk, az átlag 40*0 + 60*1/ 40+60 = 60/100=0,60, és 0,60*100 = 60 %. A
kétértékű változók ezen tulajdonsága akkor is megmarad, ha a férfiakat 1-el, a nőket 2-vel jelöljük, ebben az
esetben az átlag 1,60 lesz, amiből újra csak leolvasható a nők mintabeli aránya. A dummy kódolás nagy
segítség a magas mérési szintű változókban szűkölködő társadalomtudomány számára, mert a dummy technika
segítségével rendezhetők ránézésre alacsony mérési szintű változók regressziós, vagy korrelációs modellbe.
46
Skewness, Std. Error of Skewness, Kurtosis, Std. Error of Kurtosis.
45
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A vizsgálat kérdőíve

Telefonos lakossági lekérdezés a járások bevezetéséről
HÉTFA Elemző Központ
2011. május 15.

A budapesti HÉTFA Elemző Központból telefonálok. Intézetünk felmérést készít a hivatalok
elérhetőségének lakossági megítéléséről és a járások bevezetéséről. Néhány kérdés erejéig
szeretném igénybe venni türelmét.
Kérdezői kérés: a dőlttel szedettet nem kell kérdezni
1. Az elmúlt évben (ha rákérdez: 2010 eleje óta) intézett-e Ön valamilyen hivatalos ügyet a …
SEGÍTSÉG (ha a megkérdezett nem tudja, hogy milyen ügyek intézhetők az adott hivatalban):
Munkaügyi központ: munkanélküli támogatások megállapítása, munkaerőpiaccal kapcsolatos tájékoztatás,
munkavállalással kapcsolatos tanácsadás, munkaközvetítés…
APEH kirendeltség: adóazonosító jel igénylése, adóigazolás, adókártya ügyintézése, bevallások, egyéb
beadványok átvétele, jövedelem- és illetőségigazolás, készpénzfizetési átutalási megbízások (csekkek)
kiadása…
Földhivatal: ingatlan eladáshoz, vételhez kapcsolódó nyilvántartások
Okmányiroda: személyi igazolvánnyal, útlevéllel, jogosítvánnyal kapcsolatos ügyintézés…
Polgármesteri hivatal: szociális segély

Munkaügyi Központban
Az APEH kirendeltségen
A Földhivatalban
Az Okmányirodában
A Polgármesteri Hivatalban

Igen
1
1
1
1
1

Nem
2
2
2
2
2

Nem tudja
99
99
99
99
99

Nem válaszol
X
X
X
X
X

2. Megítélése szerint elfogadható távolságban van-e … az Ön településétől? Kérem, azt is mondja
meg, ha nem tudja, vagy nem biztos benne, hogy hol található ez az intézmény!
Helyben
Elfogadható
Túl
Nem
Nem
Nem
található
távolságban
messze tudja, hol
tudja
válaszol
van
van
van
A Munkaügyi Központ
1
2
3
4
99
X
Az APEH kirendeltség
1
2
3
4
99
X
A Földhivatal
1
2
3
4
99
X
Az Okmányiroda
1
2
3
4
99
X
A Polgármesteri Hivatal
1
2
3
4
99
X
A megyei kórház
1
2
3
4
99
X
A legközelebbi TESCO
1
2
3
4
99
X
áruház
3. Előfordult-e már Önnel, hogy amiatt nem intézett el egy közigazgatási ügyet, mert túl sok időt
vett volna igénybe a hivatal felkeresése és az ügyintézés?
1. igen, többször is előfordult már
2. egyszer fordult elő
3. nem fordult még elő, mindig elintéztem a közigazgatással kapcsolatos ügyeimet
4. nem fordult még elő, mert ilyenkor elintézte helyettem valaki más
99. nem tudja X. nem válaszolt
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4. Most kérem, gondoljon egy olyan helyzetre, amikor Önnek el kell intéznie valamilyen hivatalos
ügyet! Felsorolok néhány állítást, válassza ki ezek közül azt, amelyikkel egyetért!
1. Nekem az a fontos, hogy egyszerre és egy helyen intézhessem el az összes hivatalos ügyemet, és
ezért hajlandó vagyok akár 15-20 kilométeres távolságot is utazni.
2. Nekem az a fontos, hogy közel legyenek hozzám a hivatalok, és fél órán belül el tudjam intézni az
ügyeimet.
3. Mindenképpen ragaszkodom ahhoz, hogy a lehető legtöbb hivatalos ügyemet helyben, a
településemen elintézhessem.
4. Lehessen időpontot foglalni (online is), és ha nem kell órákat várni, akkor mindegy, hol van.
5. Egyéb válasz, éspedig: ……………………………………………………………………………………………………………..
6. Nem szoktam ügyeket intézni
99. nem tudja X. nem válaszolt
5. Hallott-e arról, hogy a közigazgatás ügyfélbarátabbá tétele érdekében a kormány a járások
bevezetését (visszaállítását) tervezi?
1. igen
2. nem
99. nem tudja
X. nem válaszolt
6. A járások kialakítása esetén hajlandó lenne-e Ön …………. utazni a járásközpontba, ahol a legtöbb
hivatalos ügyét egyszerre és egy helyen intézhetné el?
(Először az 1. majd a többi távolságot kell behelyettesíteni a pontok helyére, és ha a kérdezett pl. 5 kilométert
sem lenne hajlandó utazni, akkor az 5 kilométer utániakat már nem kell lekérdezni (és a 0- kódot bejelölni).
Ha 25 kilométert hajlandó lenne utazni, de 30-at már nem, akkor az 5-öst kell bejelölni, ez lesz az a
maximális távolság, amit hajlandó lenne az ügyintézés miatt utazni)
1. 5 kilométert
2. 10 kilométert
3. 15 kilométert
4. 20 kilométert
5. 25 kilométert
6. 30 kilométert
7. 40 kilométert
0. még 5 km-t sem hajlandó utazni
99. nem tudja
X nem válaszol
7. Melyik az az Ön településéhez legközelebb eső város, ami alkalmas lehet arra, hogy
járásközpont legyen? Ha több település is alkalmas lehet, akkor kérem, azt adja meg, amelyiket Ön
a legszívesebben választaná járásközpontnak. Amennyiben Ön egy városban él, és úgy ítéli meg,
hogy a saját települése is alkalmas lehet arra, hogy járásközpont legyen, akkor azt is választhatja.
1. Város neve:…………………………………, lakóhelyétől …………………….km. távolságra
2. Saját települését mondja, a település neve: ……………………………………………………..
9. nem tudja
X. nem válaszolt
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8. Most kérem, emlékezzen vissza a múltban megtett bármilyen célú hosszabb-rövidebb
utazásaira! Melyik volt állandó lakóhelyéről a leghosszabb (oda-vissza) utazása az elmúlt…
- 5 6163651101500-nál
Időszak
Nem utazott
Nt
15
35
50
100
500
többet
Kilométer
…1-2
1
2
3
4
5
6
7
10
99
napban?
…1 héten?
1
2
3
4
5
6
7
10
99
…1
1
2
3
4
5
6
7
10
99
hónapban?
…1 évben
1
2
3
4
5
6
7
10
99
…5 évben?
1
2
3
4
5
6
7
10
99

Nv.

X
X
X
X
X

9. Gondolja végig, milyen gyakorisággal tesz meg különböző hosszúságú utazásokat? Tehát milyen
gyakran utazik 5 kilométernél kisebb távolságra …
Átlagosan
Az út
NaEddig Nt.
hossza
ponta hetente hetente havonta félévente évente
soha
5
10
(km)
nem
kétszer
évente
évente
tette
megteszi
meg
1-5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
99
6-15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
99
16-35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
99
36-50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
99
51-100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
99
101-500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
99
500-nál
1
2
3
4
5
6
7
8
9
99
többet
10. Melyik évben született Ön? ……………..
11. (Ha a 7. kérdésnél nem tudtuk meg, ill. nem tudjuk a telefonszám alapján megállapítani) Melyik
településen lakik? …………………………………………..
12. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?
1. általános iskola
2. szakmunkásképző
3. érettségi
4. diploma
99. nem tudja
X. nem válaszolt
13. Dolgozik Ön?
1. igen, teljes munkaidőben, főállásban
2. igen, részmunkaidőben
3. igen, alkalmi munkát végez
NEM:
4. gyesen, gyeden van
7. munkanélküli
10. egyéb inaktív
99. nem tudja
Nem kell kérdezni, csak jelölni:
14. Válaszadó neme
1. férfi
2. nő

5. öregségi nyugdíjas
8. háztartásbeli
X. nem válaszolt

6. rokkantnyugdíjas
9. tanuló
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X
X
X
X
X
X
X
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Csite András és Pogonyi Csaba: A kormány- és köztisztviselői vizsgálat
eredményei
Bevezetés
A fővárosi és megyei kormányhivatalok vezetői és a jegyzők körében végrehajtott online
adatgyűjtésünk során kérdőívünket 444 kormányhivatali vezető és 668 települési jegyző ill.
körjegyző nyitotta meg, teljesen pedig 227 kormányhivatali vezető és 258 jegyző töltötte ki. A
következő oldalakon bemutatjuk e véleményvizsgálat főbb eredményeit. Az írásban először a
válaszadók társadalomstatisztikai jellemzőit tekintjük át, majd azt a kérdést vizsgáljuk, hogy
milyen kedvező és kedvezőtlen tapasztalata van a közigazgatás működéseről a válaszadóknak.
Ezt követően a megyei kormányhivatalok kialakításával kapcsolatos véleményeket elemezzük,
majd pedig a járások kialakításához kapcsolódó elvárásokat és javaslatokat. Tekintettel arra,
hogy az alkalmazott kérdőív számos kérdés esetében lehetőséget adott az álláspontok részletes
szöveges bemutatására, a tipikusabbnak ítélt válaszokat lábjegyzetben és adott esetben a
főszövegbe illesztve adjuk közre. Az írás utolsó részében részletesen bemutatjuk az online
lekérdezés módszertanát.

A válaszadók társadalomstatisztikai jellemzői
A válaszadók közül 204 kormánytisztviselő és 249 jegyző társadalomstatisztikai jellemzőit és
munkahelyét ismerjük. A mintában nagyobb arányban vannak jelen a kormányhivatali vezetők,
hisz közülük majd’ minden második teljes egészében kitöltötte a kérdőívet. A jegyzők közül a
városiak vannak felülreprezentáltan jelen a kitöltők közt.
[19. táblázat: A válaszadók és a teljes vizsgálati populáció megoszlása]

Kormányhivatali vezetők
Fővárosi/Megyei Kormányhivatal törzshivatala
Szakigazgatási szerv
Jegyzők
Megyei jogú városok/fővárosi kerületek jegyzői
Kistérség székhelytelepülés városok jegyzői
Nem kistérségi székhely város jegyzői, ahol van okmányiroda
Nem kistérségi székhely város jegyzői, ahol nincs okmányiroda
Nagyközségi jegyzők
Községi jegyzők
Körjegyzők
Összesen

A teljes
Válaszadók
populáció
száma (fő)
mérete (fő)
480
204
180
69
300
135
1969
249
46
6
150
27
91
14
63
7
119
15
732
81
768
99
2449
453

Válaszadási
ráta
43%
38%
45%
13%
13%
18%
15%
11%
13%
11%
13%
18%

A válaszadók fele nő volt, ám a kormánytisztviselők körében a nők aránya csak 37 %-nyi volt. A
válaszadóink átlag-életkora 46 év volt, s többségük (59 %) egyetemi diplomával rendelkezett. A
főiskolai diplomával rendelkezők aránya a községi jegyzők és a körjegyzők körében volt
magasabb az átlagosnál.
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[20. táblázat: A válaszadók társadalomstatisztikai jellemzői 1.]
Nemi eloszlás
Férfiak
Nők
63%
37%
47%
53%
30%
70%
38%
62%
50%
50%

Kormányhivatali vezetők47
Városi jegyzők
Községi jegyzők
Körjegyzők
Teljes minta

Átlag
46
46
45
46
46

Kor
Min-Max
25-67
28-59
29-70
28-62
25-70

[21. táblázat: A válaszadók társadalomstatisztikai jellemzői 2.]

Kormányhivatali vezetők
Városi jegyzők
Községi jegyzők
Körjegyzők
Teljes minta

Középiskolai
0%
0%
3%
2%
1%

Iskolai végzettség
Főiskolai
Egyetemi
diploma
diploma
28%
69%
30%
70%
49%
48%
55%
43%
39%
59%

Kandidátus,
PhD
3%
0%
0%
0%
1%

Válaszadóink átlagosan közel 20 éve működnek a közigazgatásban. A leghosszabb közigazgatási
tapasztalattal a körjegyzők rendelkeznek, amit az is mutat, hogy közülük minden harmadik
személyes munkatapasztalattal rendelkezett az 1983 előtti járásrendszerrel kapcsolatosan.
Vezetői tapasztalat tekintetében a kormánytisztviselők átlaga (9,8 év) elmarad a jegyzők (14 év)
és a körjegyzők (közel 18 év) átlagától.
[22. táblázat: A válaszadók közigazgatási tapasztalata]
Közigazgatási
tapasztalat
Átlag (év)
Min - Max
Kormányhivatali
vezetők
Városi jegyzők
Községi jegyzők
Körjegyzők
Teljes minta

Vezetői
tapasztalat
Átlag (év)
Min - Max

17,4

1 - 41

9,8

1 - 28

1983 előtti
járásrendszerrel
kapcsolatos személyes
munkatapasztalat
8,4%

20,6
20,3
22,9
19,6

2 - 38
3 - 43
3 - 40
1 - 43

14,2
14,4
17,7
13,0

1 - 30
1 - 47
1 - 37
1 - 47

24,0%
27,4%
37,5%
20.0%

A kormánytisztviselők közigazgatási vezetői tapasztalatának átlaga részben amiatt marad el a
jegyzőkétől, mert körükben 20 %-ot meghaladó azoknak az aránya, akik nem több, mint 1 éve
látnak el vezetői feladatokat (a teljes vizsgált mintában csak 13 % a legfeljebb 1 év vezetői
tapasztalattal rendelkezők aránya).

47

Az 1 évnél nem régebbi vezetői tapasztalattal rendelkező kormányhivatali vezetők átlag (és medián) életkora
40 év.
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[23. ábra: Az összes válaszadó közigazgatási vezetői gyakorlatának eloszlása]
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[24. ábra: A kormányhivatali vezetők közigazgatási vezetői gyakorlatának eloszlása]

20

15
Százalék
10

5

0
0

10

20

Hány évnyi közigazgatási vezetői gyakorlattal rendelkezik Ön?

30

61

A véleményvizsgálatok főbb eredményei

A kérdőív munkahely megjelölésére vonatkozó részét kitöltő válaszadók közel harmada
polgármesteri hivatalban, 22,2 százalékuk körjegyzőségen, 15,5 százalékuk pedig a
kormányhivatal törzshivatalában dolgozik. A szakigazgatási szerveknél a válaszadók 30
százaléka dolgozott a felvétel időpontjában.
[23. táblázat: A válaszadók munkahelye]

Polgármesteri Hivatal
Körjegyzőség
Fővárosi/Megyei Kormányhivatal törzshivatala
Közlekedési Felügyelőség
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Munkaügyi Központ
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Földművelésügyi Igazgatóság
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
Földhivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
Szociális és Gyámhivatal
Építésügyi Hivatal
Erdészeti Igazgatóság
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
Igazságügyi Szolgálat
Egyéb
Összesen

Munkahely
Válaszadók
%
száma
143
99
69
14
13
12
11
11
10
10
9
9
7
5
4
4
2
2
12
446

32,1
22,2
15,5
3,1
2,9
2,7
2,5
2,5
2,2
2,2
2,0
2,0
1,6
1,1
0,9
0,9

0,4
0,4
2,7
100,0

A kérdőívet kitöltő jegyzők 71 százaléka községi jogállású településen működik. 11 %-uk
kistérségi székhelyen, 8,8 százalékuk pedig nem kistérségi székhely városban. A nagyközségi
jegyzők aránya 5,9 százalék volt, míg a megyei jogú városokban a válaszadók 2,5 %-a működik.
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[25. ábra: A jegyzők eloszlása településtípus szerint]

Válaszadók eloszlása településtípus szerint
A kormányhivatalnokok kivételével

2.5%
5.9%
8.8%
11%

71%

Megyei jogú város

Nagyközség

Város (nem kistérségi székhely)

Város (kistérség székhelytelepülése)

Község

A válaszadó jegyzők közel ötöde olyan településen működik, ahol van okmányiroda, s közel 20
százalékuk olyan településen, amely a múltban volt járási székhely.
[26. ábra: Okmányirodával rendelkező települések és korábbi járási székhely települések jegyzőinek aránya
a mintában]
Van-e okmányiroda a településén?

Volt-e a múltban járási székhely az Ön települése?

A jegyzők körében

A jegyzők körében

18.91%

19.75%

80.25%

Nincs

Van

81.09%

Nem volt

Volt
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Problématérkép
Igazgatástörténeti szempontból a válaszadók több mint háromötöde kedvezően ítéli meg az
elmúlt 21 évet. A kedvező véleménnyel levők mindkét nagy válaszadói csoportban körében
többségben vannak, ám a negatív véleménnyel levők aránya a kormánytisztviselők körében
lényegesen felülmúlja a jegyzők körében tapasztaltat (36 ill. 26 %).
[27. ábra: „Alapvetően Ön pozitívnak vagy negatívnak ítéli meg az elmúlt 21 évet igazgatástörténeti
szempontból?” 1.]
1.1.Alapvetően Ön pozitívnak vagy negatívnak ítéli meg az elmúlt 21 évet igazgatástörténeti szempontból?

2.287%
1.247%
5.821%
29.73%

60.91%

Inkább negatívnak
Nem tudja eldönteni
Teljes mértékben pozitívnak

Inkább pozitívnak
Teljes mértékben negatívnak

[28. ábra: „Alapvetően Ön pozitívnak vagy negatívnak ítéli meg az elmúlt 21 évet igazgatástörténeti
szempontból?” 2.]
1.1.Alapvetően Ön pozitívnak vagy negatívnak ítéli meg az elmúlt 21 évet igazgatástörténeti szempontból?
a kormányhivatalnokok körében

1.1.Alapvetően Ön pozitívnak vagy negatívnak ítéli meg az elmúlt 21 évet igazgatástörténeti szempontból?
a jegyzők körében

4.264%
1.345%
5.83%

1.163%
5.814%
25.19%
34.98%

57.85%

Inkább negatívnak
Nem tudja eldönteni

63.57%

Inkább pozitívnak
Teljes mértékben negatívnak

Inkább negatívnak
Nem tudja eldönteni
Teljes mértékben pozitívnak

Inkább pozitívnak
Teljes mértékben negatívnak

Az elmúlt 21 év igazgatástörténeti szempontból leginkább pozitív fejleményének a válaszadók a
települések önállósodását, az önkormányzatiság létrejöttét és a decentralizációt említették (32
%). Szintén sokan fogalmazták meg (24 %), hogy az ügyintézés színvonalában jelentős javulás
következett be, erősödött a hivatalok ügyfél-központúsága, javult az elektronikus ügyintézés
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lehetősége. A speciális államigazgatási feladatok körzetközponti szinten történő ellátását, a
kistérségi szerveződés létrejöttét a válaszadók 17 %-a tartotta kedvező irányú változásnak.
Minden tizedik válaszadó annak a véleményének adott hangot, hogy a köztisztviselői pálya
presztízsének növekedése, a köztisztviselői kar helyzetének rendezése pozitív fejleménynek
tekinthető. Sok jegyző (és némileg kevesebb kormányhivatalnok) jelezte, hogy az okmányirodák
létrejötte tekinthető a legkedvezőbb pozitív irányú változásnak (7 %).
[29. ábra: Az elmúlt 21 év legjelentősebb pozitív előjelű igazgatástörténeti változásai 1.]
1.2. Kérjük, említse meg az elmúlt 21 év igazgatástörténeti szempontból legjelentősebb pozitív eredményeit!

2%
6.9%
7.1%

32%

9.9%

17%
24%

nincs pozitívum

nehéz köztisztviselői körülmények ellenére működő rendszer

egyéb

okmányirodák létrejötte

köztisztviselői státusz rendezése

speciális feladatok magasabb közig. szintre helyezése

ügyintézés fejlődése

települések önállósodása/önkormányzatiság

A kormánytisztviselők és a jegyzők véleménye közti különbségek leginkább abban mutatkoztak
meg, hogy az önkormányzatiság létrejöttét és működését ill. az ügyintézés fejlődését a jegyzők48
lényegesen nagyobb arányban (36 vs. 28 % ill. 27 vs. 20 %) tartották a legjelentősebb kedvező
változásnak, mint a kormánytisztviselők. Ezzel szemben a speciális szaktudást igénylő igazgatási
feladatok magasabb szintre helyezését inkább a kormánytisztviselők emelték ki pozitívumként
(22 vs. 13 %).

48
Az elmúlt 21 évet egyik jegyző válaszadónk a következőképp értékelte: „[a]zt gondolom, hogy a ránk,
jegyzőkre, önkormányzatokra bízott feladatokat, MINDIG, és IDŐBEN, TÖRVÉNYESEN elvégeztük. Mi vagyunk
azok akikre lehetett és talán lehet majd számítani későbbiekben is. Sok, szerteágazó feladat ellátásával bíztak
meg bennünket, mely feladatokat egy állandóan változó jogi és politikai környezetben kellett megvalósítanunk.
Kettős feladatot láttunk el, hiszen a jegyzők lényegében "állami" emberek, az államot képviselik, bár - főleg kis
településeken - a jegyzőktől elvárták a testületek, polgármesterek, hogy "önkormányzati" emberként
dolgozzunk, alárendelődve a testületnek. Sok, viccesen szoktam mondani SOKK amit csináltunk, csinálunk. Azt
gondolom és gyakorló jegyzőként állíthatom, hogy megoldottuk többek között a választások lebonyolítását
(előkészítés, szszb oktatás, nekünk az utóbbi időben szintén vizsgázni kellett), de otthon vagyunk az
államháztartásban, gyámügyben, népszámlálásban, anyakönyvezésben, költségvetés összeállításában, ezentúl
munkáltatói jogokat is ellátunk, kiszolgáljuk a testületet, tehát előterjesztések készítése, jegyzőkönyvezés,
törvényesség betartása. Szóval a legjelentősebb pozitív eredmény, hogy generalistaként helyt álltunk szolgálva
az emberek, az egyének: fiatalok, idősek, betegek stb. igényeit figyelembe véve a közt. Megbírkoztunk az új
számítástechnikai progrommakkal, elkészítettük, mindig időben és rendben a kért kimutatásokat. Szerintem
ezek igen is pozítivumok. Röviden talán ennyi, mert lehetne még folytatni a sort.” (részlet egy jegyző
válaszából)
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[30. ábra: Az elmúlt 21 év legjelentősebb pozitív előjelű igazgatástörténeti változásai 2.
(kormánytisztviselők)]
1.2. Kérjük, említse meg az elmúlt 21 év igazgatástörténeti szempontból legjelentősebb pozitív eredményeit!
a kormányhivatalnokok körében

5.7%
9.4%

28%

12%

22%

20%

nincs pozitívum

nehéz köztisztviselői körülmények ellenére működő rendszer

okmányirodák létrejötte

egyéb

köztisztviselői státusz rendezése

ügyintézés fejlődése

speciális feladatok magasabb közig. szintre helyezése

települések önállósodása/önkormányzatiság

[31. ábra: Az elmúlt 21 év legjelentősebb pozitív előjelű igazgatástörténeti változásai 3. (jegyzők)]
1.2. Kérjük, említse meg az elmúlt 21 év igazgatástörténeti szempontból legjelentősebb pozitív eredményeit!
a jegyzők körében

2.4%
4.9%
8.2%
36%

8.2%

13%

27%

nincs pozitívum

nehéz köztisztviselői körülmények ellenére működő rendszer

egyéb

köztisztviselői státusz rendezése

okmányirodák létrejötte

speciális feladatok magasabb közig. szintre helyezése

ügyintézés fejlődése

települések önállósodása/önkormányzatiság

A magyarországi közigazgatás mai sikerterületeként a válaszadók az okmányirodákat (18 %), az
ügyfélbarátságot (17 %), az önkormányzati rendszert és a kormányhivatalok/kormányablakok
kialakítását (11-11 %) tartják számon. A válaszadók 14 százaléka szerint nincs a magyarországi
közigazgatásnak ma sikerterülete.
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[32. ábra: Melyek ma a magyarországi közigazgatás sikerterületei?]
1.6. Megítélése szerint vannak-e, s ha igen, melyek ma a magyar közigazgatás sikerterületei?

18%

1.4%
1.6%
8.4%
11%

17%
11%
14%

13%

falugazdász hálózat

adó- és vámügyek

munkaügyi intézményrendszer

szociális igazgatás

tisztviselők képzése

gyámügy

építésügy

kistérségek, társulások

kormányhivatalok, kormányablakok

önkormányzati rendszer

egyéb

nincs ilyen

ügyfélbarátság

okmányirodák

Az egyes válaszadói csoportokat jelentős különbségek jellemzik a tekintetben, hogy mit tartanak
a magyarországi közigazgatás sikerterületként számon. Míg a kormánytisztviselők leginkább az
ügyfélbarátságot és a megvalósított (legtöbbször elektronikus) fejlesztéseket valamint a
kormányhivatalok/kormányablakok felállítását értékelik sikerterületként, addig a jegyzők, s
különösen a kisebb települések jegyzői az önkormányzati rendszer létrejöttét és működését.
Kiemelendő, hogy az okmányirodákat működtető városi jegyzők körében közel egyharmadnyi
azok aránya, akik az okmányirodákat tartják a legjelentősebb közigazgatási sikerterületnek.
[24. táblázat: Melyek ma a magyarországi közigazgatás sikerterületei? 2.]

Okmányirodák
Ügyfélbarátság, a
megvalósult
fejlesztések
Nincs sikerterület
Kormányhivatalok,
kormányablakok
Az önkormányzati
rendszer
Kistérségek és
körzetközpontok
létrehozása
Egyéb, más terület
Összesen

Teljes
minta
18%

Kormánytisztviselők
18%

Jegyzők
18%

Városi
jegyzők
32%

Községi
jegyzők
18%

Körjegyzők
10%

17%

20%

14%

10%

15%

16%

14%

14%

14%

7%

11%

16%

11%

19%

4%

7%

4%

3%

11%

5%

17%

12%

18%

18%

8%

3%

13%

12%

9%

18%

21%
100%

21%
100%

20%
100%

20%
100%

25%
100%

19%
100%

Az igazgatástörténetileg negatívnak, kedvezőtlennek ítélt változásokról írt válaszokat a
következő hét csoportba soroltuk be:
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49



Szervezeti instabilitás: a regionális, megyei és kistérségi szervezetek létrejötte, gyakori
átalakulása, szervezetek összevonása és szétválasztása49



Túlbürokratizáltság és jogszabályi instabilitás: a közigazgatási
túlszabályozottsága, gyenge minőségű és gyakran változó jogszabályok50



A feladatellátás alulfinanszírozottsága, ami elsősorban a jegyzőkhöz telepített feladatok
ellátására vonatkozik51



Szétaprózottság: túl sok a települési önkormányzatok száma, az önkormányzatok közti
együttműködés ösztönzőinek hiánya, gyengesége52



A köztisztviselői életpálya presztízsvesztése a 2000-es években, a bérezés és a
feladatvégzés közti összhang megbomlása53



A jegyzői státusz problémái: a helyi parciális politikai érdekek és a jegyző által képviselt
szakmaiság és elfogulatlanság konfliktusai54

eljárások

„A dekoncentrált szerveknél nagy a fejetlenség, a folyamatos átszervezések miatt egyre kevésbé hatékonyak,
nagyobb a hibalehetőség. A minisztériumoknál dolgozói létszám magas, sok a szakértő. Az alsó szinten a
hatáskör folyamatosan bővül, anélkül, hogy forrást is biztosítanának hozzá. Sokszor arra hivatkoznak, hogy a
kisebb településeken nincs meg a kellő szakértelem, hiányzik az ügyintézők szakmai tudása, holott ez
egyáltalán nem igaz. Meg kellene vizsgálni a az elsőfokú határozatokkal szemben hozott fellebbezések számát.”
(részlet egy jegyző válaszából) ill. „A folyamatos "reform" - hol a megyék erősítése, hol gyengítése, hol a
kistérségek kialakítása (utóbb kiderült, hogy csak az önkormányzati feladatellátás optimálisabb
megszervezésére alkalmas, közigazgatási feladatok ellátására nem), hol a régiók kialakítása, illetve
megszüntetése. Vagyis a stabilitás hiánya. A legjelentősebb negatív változás a megyei szintű közigazgatási
hivatalok megszüntetésvel járó törvényességi ellenőrzés szünetelése volt.” (részlet egy jegyző válaszából)
50
„A gyakran változó, egymásnak ellentmondó jogszabályok végrehajtása egyre nagyobb energiát kötött le,
gyakran felesleges további feladatokat indukált. A jogbiztonság megrendülésével egyre jobban elpolitizálódott a
közigazgatás, a jogszerűség a hétköznapi emberek igazságérzetétől egyre jobban eltávolodott. A közigazgatás
korszerűsítésére fordított hatalmas összegek csak a bürokrácia fokozódását idézték elő. A számítástechnika
elterjedésével nem csökkent a papírmunka, a bürokrácia ésszerűsítése helyett a bürokrácia elhatalmasodásával
járt. Egyre gyorsabban, egyre több adatigényt kell kielégíteni, ezek értelmét, pozitív hozadékát nem
tapasztaljuk. A Ket. módosítása az ügyfelek valós érdeke és a tartalmi munka helyett az eljárási szabályokra
helyezte át a hangsúlyt, még bürokratikusabbá, még költségesebbé téve a közigazgatást a bírósági eljárási
szabályok felesleges kiterjesztésével.” (részlet egy jegyző válaszából)
51
„A települések bizonyos fokú önállósága lehetőséget adott a települések életének helyi szintű szervezésére.
Közigazgatási tapasztalataimra hivatkozva - melyek csupán néhány évet ölelnek fel - elmondhatom, hogy az
egyre csökkenő támogatások, a fogyó lakosságszám nagyon megnehezíti a település helyzetét. A fejlesztési
forrásaink és lehetőségeink évről évre csökkennek. Az intézményi épületeinket sikerült felújítanunk, azonban
sok esetben iskola, óvoda a létszámunk jelentősen fogy. Mára eljutottunk oda, hogy a napi fennmaradásért
küzdünk. Az igazgatási munka kapcsán elmondhatom, hogy a helyi szintű feladatok évről évre hatalmas
mennyiségben nőnek. A köztisztviselők szabadságolása - tekintve az óriási mennyiségű, és határidős feladatot
alig megoldható. Az igazgatási szünet központi elrendelése arra jó megoldást jelenthetne, hogy azt a 15 napot
mindenki nyugodt körülmények között pihenéssel töltse el.” (részlet egy jegyző válaszából)
52
„Az igazgatás legalsó szintjein - bizonyos lakosságszám határszint alatt - nem kellett volna megengedni az
önálló polgármesteri hivatalok létrejöttét. Emellett az ágazati minisztériumok dekoncentrált szervei
túlbujánzásának is gátat kellett volna szabni, és helyette az erős, koncentrált középszintet kellett volna
erősíteni, és oda integrálni a különböző igazgatási feladatokat. A jegyzői státusz tekintetében át kellett volna
gondolni, hogy mivel a szerv feladatainak 70 %-át államigazgatási feladatok és hatáskörök elltása teszi ki, úgy
a státusz létrejötténél, a jogviszony kialakításánál egyértelműbben az állami dominanciának kellett volna
kidomborodnia.” (részlet egy jegyző válaszából)
53
„A közszférában dolgozók munkájának leminősítése annak ellenére, hogy minőségi javulás következett be a
hatósági eljárásokban. Egyre növekvő teher nehezedik egy-egy közszférában dolgozó vállára egyre kevesebb
elismerés mellett. A hatáskörök évről-évre növekedtek, ezzel párhuzamosan a létszám racionalizálására
sarkalták a költségvetési szervek vezetőit, tehát a mindennapi munkavégzés hosszabbá vált. A megnövekedett
feladatok ellátására egyre több túlórát kell a közszférában dolgozóknak alkalmazniuk, hogy továbbra is
tisztességgel és becsületesen el tudják látni az adott munkaköreiket.Mindezek mellett a megbecsülés teljes
hiánya tükröződik.” (részlet egy jegyző válaszából)
54
„Az önkormányzati rendszer kialakulásával a képviselőtestület és a polgármester hatáskörének
meghatározásával egyidejűleg nem történt meg a szakma, az igazgatásban szakértelemmel rendelkező
hivatalok, hivatalnokok bizonyos tekintetben történő elhatárolása. Ebből következően a hivatali apparátus és
kiváltképp a jegyző igazán „érdekesnek” mondható helyzetbe kerül/het nap, mint nap. Különös tekintettel a
módosult „felmondási” szabályoknak. Védje a törvényességet, ugyanakkor adott esetben szálljon szembe – az
egyébként nem szakember, és semmilyen alapképzettséget elő nem író helyzetben lévő –polgármesterrel, aki
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Túlpolitizáltság: a mindennapi közigazgatási feladatellátásban
kiválasztásában is megjelenő pártpolitikai befolyásoltság55.

és

a

vezetők

[33. ábra: Az elmúlt 21 év legjelentősebb negatív előjelű igazgatástörténeti változásai 1.]
1.3.Kérjük, említse meg az elmúlt 21 év igazgatástörténeti szempontból legjelentősebb negatív változásait!

3.5%
4.9%
7.7%
35%
11%

13%
26%

Túlpolitizáltaság
Köztisztviselői életpálya presztízsvesztése
Alulfinanszírozás

Jegyzői státusz problémái
Szétaprózottság
Túlbürokratizáltság és jogszabályi instabilitás

Szervezeti instabilitás

A válaszadók a nyitott kérdésre több negatívumot is megjelölhettek, elemzésünk során a teljes
problémalistával dolgoztunk. Eredményeink szerint a két legnagyobb jelentőségűnek ítélt
negatívuma az 1990 utáni közigazgatási rendszernek, hogy a túl gyakori szervezeti (35 %) és a
folyamatok egyre bonyolultabbá válását hozó jogszabályi (26%) változások instabilitást
váltottak ki a rendszerben. A szervezeti instabilitást különösen a regionális majd megyei
átszervezéseket megtapasztaló kormányhivatalai vezetők tartják negatívumnak (53 %), a
jegyzők a gyenge minőségű és gyakran változó jogszabályalkotást (29 %) tekintik a fő
problémának. A feladatellátás alulfinanszírozottsága is elsősorban a jegyzők által észlelt, részben
a jegyzői államigazgatást érintő probléma, csakúgy mint a köztisztviselői életpálya vonzerejének
csökkenése, a jegyzői státusz újrarendezésének elmaradása.

ezért kijelentheti, hogy nem lehet együtt dolgozni a jegyzővel ezért bármikor megszűntethető a jogviszony.
Ezzel egyfajta „megalkuvásra” kényszerítik a jegyzőt. Ebben a tanácsrendszerben kialakult hierarchia, a
„hivatal” és a választott tisztségviselők úgy financiális, mint szakmai tekintetben történt külön választása
bizonyos tekintetben szerencsésebb volt, mint a jelenlegi helyzet. Egyetértek azzal, hogy a tanácsrendszerben
létező”uram/bátyám” álláshelyeket meg kellett szűntetni és a közigazgatásban dolgozók megfelelő szakmai
képzettségét biztosítani feltétlen szükséges volt, de a meglévő szakértő gárda „szabad prédává” tétele nem
gondolom, hogy jó döntés volt. Többek között azért sem, mert a mindenkori államvezetés, Országgyűlés,
Kormány és a minisztériumok döntéseinek végrehajtása ennek a körnek a feladata. Ha nem bíznak meg a
köztisztviselőkben, mire épülhet a hatósági munkavégzés? A polgármestereknek még érettségit sem ír elő a
szabályozás, míg a köztisztviselő köteles állandóan, folyamatosan képezni magát. Mégis a hozzá nem értő van
döntési helyzetben úgy, hogy a szakértelemmel rendelkező véleményét nem köteles figyelembe venni.” (részlet
egy jegyző válaszából)
55
„A politika teljesen átszövi a közigazgatást. A politikai kurzusok ötletelésszerűen változtatnak a rendszeren
(spórolást emlegetve, ami őszintén szólva nem minden esetben igaz), ez azonban nagyfokú bizonytalanságot
teremt, ami nagymértékben rontja munkamorált.” (részlet egy kormánytisztviselő válaszából)
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[34. ábra: Az elmúlt 21 év legjelentősebb negatív előjelű igazgatástörténeti változásai 2.]
1.3.Kérjük, említse meg az elmúlt 21 év igazgatástörténeti szempontból legjelentősebb negatív változásait!
a kormányhivatalnokok körében

1.3.Kérjük, említse meg az elmúlt 21 év igazgatástörténeti szempontból legjelentősebb negatív változásait!
a jegyzők körében

1.5%
2.4%
4.9%
5.8%

2.4%
7.7%
29%

9.3%

9.2%
12%

53%
23%
21%

19%

Jegyzői státusz problémái

Alulfinanszírozás

Túlpolitizáltaság

Túlpolitizáltaság

Köztisztviselői életpálya presztízsvesztése

Köztisztviselői életpálya presztízsvesztése

Szétaprózottság

Szétaprózottság

Túlbürokratizáltság és jogszabályi instabilitás

Szervezeti instabilitás

Alulfinanszírozás

Szervezeti instabilitás

Jegyzői státusz problémái

Túlbürokratizáltság és jogszabályi instabilitás

Arra a nyitott kérdésünkre, hogy melyek ma a magyarországi közigazgatás legproblematikusabb
területei rendkívül sokféle válasz érkezett, amik részben átfedésben vannak az
igazgatástörténetileg legnegatívabbnak ítélt változásokkal. A legproblematikusabbnak tartott
területek, kérdések a következők ma válaszadóink szerint:














az átláthatóság hiánya, az államigazgatási és önkormányzati feladatkörök nem egyértelmű szétválasztása
a túlszabályozás
a jogi keretek folyamatos változtatása, a stabilitás hiánya
a területi igazgatás túlzott széttagoltsága, erős középszint hiánya
túl nagy adminisztrációs terhek, túlzott bürokrácia
a kormányhivatalok és kormányablakok létrehozása
az önkormányzati igazgatás, ügyintézés alacsony minősége
a feladatellátás alulfinanszírozottsága
a közigazgatáson belül a folyamatok politikai befolyásoltsága
az önkormányzatok törvényességi felügyeletének hiánya
a jegyző jogállása, a jegyzői státusz rendezetlensége
a tisztviselők alulképzettsége, szakmai hiányosságok
a kistérségek felállítása.

A magyarországi közigazgatás rendszerében tapasztalható problémák feltárása érdekében
további kérdéseket is feltettünk válaszadóinknak, akik közel háromnegyede úgy vélte, hogy a
közigazgatásban számos területen szükség lett volna átalakításra.
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[35. ábra: „ A magyar közigazgatás területén 2010-ig végbement változtatásokat sorra véve, érzékel-e Ön
olyan területeket, ahol feltétlenül szükség lett volna reformintézkedésekre, de ezek eddig valamilyen okból
elmaradtak?” 1.]
1.4.1. Érzékel-e Ön olyan területeket, ahol feltétlenül szükség lett volna reformintézkedésekre?

17.97%

7.822%

74.21%

Igen
Nem tudja eldönteni

Nem

[36. ábra: „A magyar közigazgatás területén 2010-ig végbement változtatásokat sorra véve, érzékel-e Ön
olyan területeket, ahol feltétlenül szükség lett volna reformintézkedésekre, de ezek eddig valamilyen okból
elmaradtak?” 2.]
1.4.1. Érzékel-e Ön olyan területeket, ahol feltétlenül szükség lett volna reformintézkedésekre?
a kormányhivatalnokok körében

1.4.1. Érzékel-e Ön olyan területeket, ahol feltétlenül szükség lett volna reformintézkedésekre?
a jegyzők körében

13.33%
23.39%

9.804%

5.505%

71.1%

76.86%

Igen
Nem tudja eldönteni

Nem

Igen
Nem tudja eldönteni

Nem

Átalakításra – illeszkedve az elmúlt 21 én negatívumaihoz – a válaszadók szerint leginkább az
önkormányzati és államigazgatási feladatok újraszabályozásában, a feladatarányos finanszírozás
kialakításában, a jegyzők jogállásának újrarendezésében, a területi középszint megerősítésében,
valamint a túlszabályozás és az eljárások bonyolultságának csökkentésében lett volna szükség.
Számos jegyző hangsúlyozta a szociális ellátás újragondolásának szükségességét, ill. mind a
jegyzők, mind pedig a kormánytisztviselők jelezték, hogy szükség lett volna a köztisztviselői
életpálya vonzóbbá tételére, a köztisztviselők szakmai és anyagi megbecsülésének növelésére.

71

A véleményvizsgálatok főbb eredményei

Ezeknek az átalakításoknak, a közigazgatás átfogó reformjának elmaradását a válaszadók
leginkább a parlamenten belüli politikai egyetértés hiányára (48 %) és az ország pénzügyi
nehézségeire (15 %) vezették vissza.
[37. ábra: Milyen okai voltak a reformintézkedések elmaradásának? 1.]
1.4.3. Megítélése szerint milyen okai voltak ennek a mulasztásnak?

1.5%
4.4%
5.4%
6.9%
7.4%

48%

12%
15%

időhiány

nem tudja

társadalmi közmegegyezés hiánya

egyéb

önkormányzati/szakmai fél kihagyása

saját magát megbénító közigazgatás

pénzügyi nehézségek

politikai megfontolások

[38. ábra: Milyen okai voltak a reformintézkedések elmaradásának? 2.]
1.4.3. Megítélése szerint milyen okai voltak ennek a mulasztásnak?
a kormányhivatalnokok körében

1.4.3. Megítélése szerint milyen okai voltak ennek a mulasztásnak?
a jegyzők körében

3%
3.6%
6%

5%
5.4%
5.4%

8.3%

6.8%

42%
8.9%

52%

14%

11%

14%

15%

nem tudja

időhiány

időhiány

társadalmi közmegegyezés hiánya

önkormányzati/szakmai fél kihagyása

egyéb

nem tudja

egyéb

saját magát megbénító közigazgatás

önkormányzati/szakmai fél kihagyása

saját magát megbénító közigazgatás

pénzügyi nehézségek

politikai megfontolások

pénzügyi nehézségek

politikai megfontolások

társadalmi közmegegyezés hiánya

A magyarországi közigazgatás aktuális problémái között válaszadóink a „középszint-vitát”
közepesen tartják fontosnak.
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[39. ábra: A magyar közigazgatás aktuális problémái között számon tartja-e az ún. „középszint-vitát"? Ha igen,
hányadik helyen szerepel ez az Ön szerint megoldásra váró problémák sorában? 1.]
1.8. A magyar közigazgatás aktuális problémái között számon tartja-e az ún. 'középszint-vitát'?

2.8%
3.4%
4.9%
6.8%

33%

7.5%

10%

31%

Egyáltalán nem fontos

Ez a legkevésbé fontos

Nem érzi problematikusnak

Nem tudja eldönteni

Ez a legfontosabb az aktuális problémák közül

Inkább nem fontos

Nagyon fontos, de nem a legfontosabb

Inkább fontos

[40. ábra: A magyar közigazgatás aktuális problémái között számon tartja-e az ún. „középszint-vitát"? Ha igen,
hányadik helyen szerepel ez az Ön szerint megoldásra váró problémák sorában? 2.]
1.8. A magyar közigazgatás aktuális problémái között számon tartja-e az ún. 'középszint-vitát'?
a kormányhivatalnokok körében

1.8. A magyar közigazgatás aktuális problémái között számon tartja-e az ún. 'középszint-vitát'?
a jegyzők körében

4% 4.4%

3.7%
7.4%

5.6%
31%

8.3%

38%

6%
7.5%

10%

12%

31%

29%

Egyáltalán nem fontos

Ez a legkevésbé fontos

Nem tudja eldönteni

Egyáltalán nem fontos

Nem érzi problematikusnak

Inkább nem fontos

Ez a legkevésbé fontos

Nem érzi problematikusnak

Ez a legfontosabb az aktuális problémák közül

Nem tudja eldönteni

Ez a legfontosabb az aktuális problémák közül

Inkább nem fontos

Nagyon fontos, de nem a legfontosabb

Inkább fontos

Nagyon fontos, de nem a legfontosabb

Inkább fontos

Arra a kérdésünkre, hogy a középszintű közigazgatás átalakítására célállapotként melyik
megoldás lenne a legmegfelelőbb, a válaszadók nagy többsége „a megreformált területű és
hatáskörű járások a megyékkel” lehetőséget választotta. Noha egyelőre nem ismert, hogy mind
területiségüket, mind pedig hatáskörüket tekintve a „megreformált” járások mit fognak jelenteni,
eredményeink azt mutatják, hogy a járásrendszer kialakításával kapcsolatban nincs különösebb
ellenérzés a leginkább érintett közigazgatási elitcsoportok körében. Ugyanakkor a kapott
eredményekből az is kiolvasható, hogy jelentős azon válaszadók köre, akik a kistérség vagy a
régi járás intézményét megfelelőnek tartanák az alsó középszintű igazgatás egységének. A
középszintről alkotott vélemények azt is mutatják, hogy a vizsgált közigazgatási elitcsoportok
döntő többsége – a múltbeli tapasztalatok és/vagy a jelenlegi politikai realitások okán – a régiót
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nem tekintik a közigazgatás területi középszintjének szervezésére alkalmas egységeknek. A
kormányhivatali vezetők és a jegyzők többsége a régiós intézményrendszer helyett inkább a
megyei megerősítését támogatja, ám a válaszokban torzítást okozhat, hogy a megye
megerősítése a lekérdezés időpontjában eldöntött politikai ténynek számított.
[25. táblázat: „Ön szerint területileg melyik három variáció lenne a legmegfelelőbb a települések és az
országos szint között a középszintű közigazgatás esetleges átalakításakor? Kérjük, válassza ki az Ön által
legmegfelelőbbnek tartott első három megoldást!”]
Első
helyen
(db)

Második
helyen
(db)

Harmadik
helyen (db)

Kormánytisztviselők

Jegyzők

Ebből:
Körjegyzők

Sorrend
A megreformált területű és
hatáskörű járások a
megyékkel
A kistérségek a megyékkel
A régi járások a megyével
A megyék önmagukban
A megreformált területű és
hatáskörű járások
önmagukban
A régi járások önmagukban
A kistérségek önmagukban
A megreformált területű és
hatáskörű járások a régiókkal
A kistérségek a régiókkal
A megyék a régiókkal
A régiók önmagukban
A régi járások a régióval
Nem tudja eldönteni

151

88

45

1.

1.

1.

57
55
68

76
77
33

72
55
39

3.
2.
4.

2.
5.
4.

2.
3.
5.

51

30

30

5.

3.

4.

15
13

11
17

15
14

11.
10.

7.
6.

7.
6.

13

9

20

6.

8.

9.

7
7
3
2
22

7
9
4
3
0

13
12
5
0
5

12.
8.
9.
11.
7.

10.
11.
12.
7.
9.

10.
8.
12.
13.
11.
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A kormányhivatalok kialakításának megítélése
A kormányhivatalok kormánymegbízottak vezetésével történő kialakítását a válaszadók nagy
többsége támogatta. Az intézkedéssel teljes egészében vagy részben a válaszadók 56 ill. 29 %-a
értett egyet, s az intézkedéssel egyet nem értők aránya nem haladja meg a válaszadók tizedét.
[41. ábra: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Kormány fővárosi és megyei kormányhivatalokat hozott létre
kormánymegbízottak vezetésével?” 1.]
2.1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Kormány kormányhivatalokat hozott létre kormánymegbízottak vezetésével?

4.4%
9.9%

56%

Nem tudja
Részben igen, részben nem

29%

Nem
Igen

Az egyet nem értők ill. a várakozó állásponton levők többsége a jegyzők közül kerül ki, ott is
elsősorban a kisebb településeken szolgálatot teljesítők közül.
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[42. ábra: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Kormány fővárosi és megyei kormányhivatalokat hozott létre
kormánymegbízottak vezetésével?” 2.]
2.1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Kormány kormányhivatalokat hozott létre kormánymegbízottak vezetésével?
a kormányhivatalnokok körében

2.1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Kormány kormányhivatalokat hozott létre kormánymegbízottak vezetésével?
a jegyzők körében

1.8%
4.1%

6.6%
15%
23%
44%

71%
34%

Nem tudja
Részben igen, részben nem

Nem
Igen

Nem tudja
Részben igen, részben nem

Nem
Igen

2.1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Kormány kormányhivatalokat
2.1.
hozott
Egyetért-e
létre kormánymegbízottak
Ön azzal, hogy a Kormány
vezetésével?
kormányhivatalokat hozott létre kormánymegbízottak vezetésével?
a városi jegyzők körében
a községi jegyzők körében
a körjegyzők körében

6.1%

4%

8.6%
6.1%

15%
19%

37%

47%
29%
59%

33%
36%

Azok, akik részben vagy egészben egyetértenek a megyei kormányhivatalok kialakításával a
következőkkel indokolták válaszukat:

56



az intézkedés megerősítette a területi középszintet, a korábbinál átláthatóbb struktúrát
hozott létre, egyértelművé tette a középszintű felelősségi köröket, és csökkentette a
párhuzamosságokat56



a szakigazgatási szervek integrációjával megteremtette a korábbinál gazdaságosabb és
eredményesebb működés feltételeit



helyreállította az önkormányzatok törvényességi felügyeletét (különösen a körjegyzők
hangsúlyozták)57



a kormányablakok kialakításával az ügyintézést egyszerűbbé tette58.

„A közigazgatásnak felülről vezérelt szervezett rendszerűnek kell lennie. Ennek mindenben meg kell
nyilvánulnia, pl.egységes eljárási rendben, egységes informatikai rendszerben. Különben káosz lesz, és jelenleg
van is, pl. egy közigazgatási szerv olyan állományban küldi az elektronikus anyagot, melyet nem tudunk
megnyitni, csak időigényes program letöltésekkel. A garanciát látom arra a kormányhivatalban, hogy talán
elindulunk ebben az irányban. A közigazgatást úgy kell megszervezni, mint egy hadsereget.” (részlet egy
jegyző válaszából)
57
„Vissza kellett állítani az önkormányzatok törvényességi felügyeletét. A kormányablakok több ezer
lélekszámú településeken jöttek létre, az ott élő polgárok egy helyen intézhetik ügyeiket, nem kell sorba állni,
időpontot kérni több hivatalnál. Nem kell utazgatni.” (részlet egy jegyző válaszából)
58
„Egyetértek vele, mert az egyablakosa ügyintézés az állampolgár számára óriási könnyebbséget jelent,
ellentétben a régiós rendszerrel, ahol évek alatt nem lehetett megtanulni, hogy melyik kormányzati szervnek, a
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Azok, akik részben vagy egészében nem értenek egyet a kormányhivatalok kialakításával
leginkább azért teszik ezt, mert a kormánymegbízottak kinevezésében a szakmaiság csorbulását,
a politika irányítását látják. A kormányhivatalokban dolgozó és a kialakítással részben vagy
egészben egyet nem értő válaszadók (a kormányhivatali vezetők 27 %-a) nagyobb része szerint
az átalakítás azért nem tekinthető előrelépésnek, mert az integrációban érintett szervezetek
feladatai, a hatáskörök átláthatatlanok59. Szintén a kormányhivatalnokok egy része jelezte, hogy
az ügyintézés helyzete inkább rosszabbodott és nem vált gazdaságosabban működővé a
rendszer60. Azok a válaszadóink tehát, akik nem értenek egyet a kormányhivatalok felállításával
és „belülről” látják a kormányhivatalok működését inkább az átalakítás szervezeti problémáit
sorolták fel, akik pedig „kívülről” látják, azok a „politikai irányítását”, a szakmaiság csorbulását
említették egyet nem értésük okaként.
[43. ábra: „Miért nem ért egyet a kormányhivatalok kialakításával?” 1.]
Kérjük, fejtse ki, miért nem ért egyet a kormányhivatalok kialakításával?

26%

2%
1.3%
3.9%9.9%
12%

13%

20%
13%

személyi állományi csere nem történt
fejlesztés nem történt
egyéb
feleslegesek
politka irányít, szakmaiság csorbul

nem csökkent az önkormányzatok terhe
ügyintézés helyzete rosszabbodott
nem lett gazdaságosabb a rendszer
hatáskörök feladatai átláthatatlanok

régión belül hol volt a központja, nem beszélve az ügyintézés esetében, akár a 100 km-t meghaladó utazásra
is.” (részlet egy jegyző válaszából)
59
„Túl nagy szervezet jött létre. A méret miatt a belső ellátás akadozik. A létrejött szervezet vezetése sokszor
nem ismeri a beintegrált intézmények feladatköreit, munkarendszerét, erőforrásigényét, különböző
sajátosságait. A cél - az egyablakos ügyintézés - nem minden terület bevonásával tud kialakulni. Vannak olyan
szakigazgaztási intézmények, feladatok, amelyek nem vonhatók be az ügyfélszolgálati rendszerbe. A túl nagy
különbséggel működő szakigazgatási intézményeket - mezőgazdasági szakigazgatás - nem kellett volna
beintegrálni a rendszerbe. A korményhivatalok törzsének kialakításakor munkatársak elvonása történt a
szaikgazgatási szervektől, ahol ennek ellenére a feladat mennyisége nem csökkent, csak éppen kevesebb
létszámmal kell azt megoldani.” (részlet egy kormánytisztviselő válaszából) ill. „A szakigazgatási szerv
munkáltatói jogkörét pontosítani szükséges. A szakmai irányító szervvel veló kapcsolatot is pontosítani,
egyértelműsíteni szükséges. A szakigazgatási szervek szakmai munkájához kapcsolódó működési költségkeretét
célszerű lenne átadni gazdálkodásra, csak a pénzügyi ellenjegyzésnek maradjon a kormányhivatalban. Célszerű
lenne minden államigazgatási szervnek betagozódnia a kormányhitalba (NAV, Kincstár stb.)” (részlet egy
kormánytisztviselő válaszából)
60
„Bürokratikusabb a szervezet működése, irányítása, a szakmai feladatok ellátása, a törzshivatal
"kiszolgálásával" növekedtek a szakig.szervi feladatok, a feladatellátáshoz szűkösebb anyagi források állnak
rendelkezésre” (részlet egy kormánytisztviselő válaszából)
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[44. ábra: „Miért nem ért egyet a kormányhivatalok kialakításával?” 2.]
Kérjük, fejtse ki, miért nem ért egyet a kormányhivatalok kialakításával?
a kormányhivatalnokok körében

1.8%

Kérjük, fejtse ki, miért nem ért egyet a kormányhivatalok kialakításával?
a jegyzők körében

3.1%
2.1%
4.1%
6.2%

15%
33%

35%

10%

15%

11%
15%

19%

20%

11%

nem csökkent az önkormányzatok terhe

személyi állományi csere nem történt

személyi állományi csere nem történt

fejlesztés nem történt

feleslegesek

ügyintézés helyzete rosszabbodott

nem lett gazdaságosabb a rendszer

egyéb

egyéb

nem lett gazdaságosabb a rendszer

ügyintézés helyzete rosszabbodott

hatáskörök feladatai átláthatatlanok

feleslegesek

politka irányít, szakmaiság csorbul

nem csökkent az önkormányzatok terhe
fejlesztés nem történt

politka irányít, szakmaiság csorbul

hatáskörök feladatai átláthatatlanok

Válaszadóink közel kétötödének szervezeti irányítási rendszerét – saját megítélése szerint – nem
érintette a kormányhivatalok kialakítása. Azok közt, akik úgy gondolták, hogy a kialakítás
érintette szervezetét, többségben vannak ugyan azok, akik egyszerűsödésről számoltak be, ám a
legnagyobb válaszadói csoportot azok alkotják (30 %), akik semmiféle egyszerűsödésről nem
számoltak be.
[45. ábra: „Miként változott meg saját szervezetének irányítási rendszere az új minisztériumi és
kormányhivatali struktúrának köszönhetően?”]
2.2. Miként változott meg szervezetének irányítási rendszere az új minisztériumi és kormányhivatali struktúrának köszönhetően?

1.5%
4.5%
8.5%

39%
17%

30%

Sokkal egyszerűbb lett
Egyszerűbb lett
Nem tudja eldönteni

Egyáltalán nem egyszerűsödött
Valamelyest egyszerűsödött
Az új struktúra kialakítása nem érintette a szervezetet

E kérdésünkre adott válaszok jelentős különbséget mutatnak a tekintetben, hogy a válaszadó
milyen típusú szervezet irányít. Az integráció negatívumait leginkább a szakigazgatási szervek
vezetői tapasztalták meg, akiknek 48 %-a adta azt a választ, hogy a szervezetének irányítási
rendszere egyáltalán nem egyszerűsödött, némi egyszerűsödésről 29 %-nyi, jelentős
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egyszerűsödésről pedig kevesebb mint a válaszadók hatoda számolt be. A törzshivatalok
vezetőinek fele ezzel szemben egyszerűsödésről számolt be.
[26. táblázat: „Miként változott meg saját szervezetének irányítási rendszere az új minisztériumi és
kormányhivatali struktúrának köszönhetően?”]

Sokkal egyszerűbb lett
Egyszerűbb lett
Valamelyest egyszerűsödött
Egyáltalán nem egyszerűsödött
Nem tudja eldönteni
Nem érintette a szervezetet
Összesen

Jegyzők

Munkahely
Törzshivatal

0%
2%
9%
19%
2%
61%
100%

6%
26%
19%
28%
12%
9%
100%

Szakigazgatási
szerv

1%
13%
29%
48%
3%
6%
100%

Legfeljebb 1
évnyi vezetői
tapasztalattal
rendelkező
kormányhivatali
vezető
0%
23%
26%
31%
14%
6%
100%
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Az államigazgatási járások kialakításával kapcsolatos álláspontok
Az államigazgatási feladat- és hatáskörök egy részének járási szintű integrált ellátásával teljes
mértékben a válaszadók 54 %-a értett egyet, közel harmaduk „részben igen, részben nem”
választ adott, míg 13 %-nyian határozott nemmel válaszoltak a kérdésre.
[46. ábra: „Egyetért-e Ön azzal a szándékkal, hogy a Kormány az államigazgatási feladat- és hatáskörök egy
részének a járások szintjén is biztosított elérhetőségével, egy helyen, a kormányablakokban integráltan
kívánja közelebb vinni az államigazgatást az ügyfelekhez?” 1.]
3.1. Egyetért-e Ön azzal a szándékkal, hogy az állami feladatok egy része járási szinten, integráltan kerüljön kialakításra?

3.4%
13%

54%
29%

Nem tudja
Részben igen, részben nem

Nem
Igen

A jegyzők és a kormánytisztviselők járások kialíktásával kapcsolatos véleményében jelentős
különbségek mutatkoztak: míg a kormányhivatali vezetők háromnegyede (közülük az egy évnél
nem régebbi vezetői tapasztalattal rendelkezők 86%-a)egyetért az államigazgatási járások és a
járási kormányablakok kialakításával, addig ezeknek a válaszoknak az aránya a jegyzők körében
csupán 34 %-nyi. Különösen magas a községi jegyzők és a körjegyzők körében azok aránya (25
%), akik a járási államigazgatás kialakítását – a ma rendelkezésre álló információk alapján –
ellenzik.
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[47. ábra: „Egyetért-e Ön azzal a szándékkal, hogy a Kormány az államigazgatási feladat- és hatáskörök egy
részének a járások szintjén is biztosított elérhetőségével, egy helyen, a kormányablakokban integráltan
kívánja közelebb vinni az államigazgatást az ügyfelekhez?” 2.]
3.1. Egyetért-e Ön azzal a szándékkal, hogy az állami feladatok egy része járási szinten, integráltan kerüljön kialakításra?

a kormányhivatalnokok körében

2.3%
3.6%
18%

76%

Nem
Részben igen, részben nem

Nem tudja
Igen
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[48. ábra: „Egyetért-e Ön azzal a szándékkal, hogy a Kormány az államigazgatási feladat- és hatáskörök egy
részének a járások szintjén is biztosított elérhetőségével, egy helyen, a kormányablakokban integráltan
kívánja közelebb vinni az államigazgatást az ügyfelekhez?” 3.]
3.1. Egyetért-e Ön azzal a szándékkal, hogy az állami feladatok egy része járási szinten, integráltan kerüljön kialakításra?

a jegyzők körében

3.2%
23%
40%

34%

Nem tudja
Igen

Nem
Részben igen, részben nem

3.1. Egyetért-e Ön azzal a szándékkal, hogy az állami feladatok egy része járási szinten, integráltan kerüljön kialakításra?

a városi jegyzők körében

a körjegyzők körében

a községi jegyzők körében

1%

7.4%

13%

25%

38%

25%

41%

52%
35%

30%

32%

A járási kormányablakok kialakítását a válaszadók alapvetően két okból tudják támogatni: mert
az ügyfelekhez közelebb kerül általuk az ügyintézés lehetősége, és mert a közigazgatási munka
szakmai színvonalának emelkedéséhez vezethez.
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[49. ábra: „Kérjük, fejtse ki, miért ért egyet a járási kormányablakok kialakításának szándékával?” 1.]
Kérjük, fejtse ki, miért ért egyet a járási kormányablakok kialakításának szándékával?

4.8%
5.3%
5.5%
6.7%
49%

9.7%

19%

speciális területeken jó
egyéb
gazdaságosabb
ügyfélhez közelebb kerülne az ügyintézés

állami szintre kerülne ami oda való
járási szintre van szükség
nőne a szakmai színvonal

[50. ábra: „Kérjük, fejtse ki, miért ért egyet a járási kormányablakok kialakításának szándékával?” 2.]
Kérjük, fejtse ki, miért ért egyet a járási kormányablakok kialakításának szándékával?
a kormányhivatalnokok körében

2.3%
2.7%
4.7%
8.5%
10%
55%
16%

speciális területeken jó

állami szintre kerülne ami oda való

egyéb

járási szintre van szükség

gazdaságosabb

nőne a szakmai színvonal

ügyfélhez közelebb kerülne az ügyintézés
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A jegyzők körében a fenti támogató érvek kiegészülnek azzal is, hogy a járások kialakításával
állami szintre kerülne, állami feladattá válna az, ami „oda való”, vagyis a jegyzői feladat- és
hatáskörök közül az államigazgatási jellegűek.
[51. ábra: „Kérjük, fejtse ki, miért ért egyet a járási kormányablakok kialakításának szándékával?” 3.]
Kérjük, fejtse ki, miért ért egyet a járási kormányablakok kialakításának szándékával?
a jegyzők körében

4%6.8%
8.5%
41%
8.5%
9%
23%

járási szintre van szükség

egyéb

speciális területeken jó

gazdaságosabb

állami szintre kerülne ami oda való

nőne a szakmai színvonal

ügyfélhez közelebb kerülne az ügyintézés

Kérjük, fejtse ki, miért ért egyet a járási kormányablakok kialakításának szándékával?
a városi jegyzők körében
a községi jegyzők körében
a körjegyzők körében

32%

3.7%
1.9%
7.4%

4.5%
4.5%
11%

4.4%
5.9%
7.4%

7.4%
41%

8.8%

46%

15%

16%

10%
32%

24%

18%

A járási kormányablakok kialakításával és tágabban az államigazgatási járások kialakításával
egyet nem értők véleménye a következő főbb csoportokba sorolható:


61

romlana a hivatali ügyintézés elérhetősége61

Ehhez lásd: „…a járások akkor voltak jók amikor a mami csak évente egyszer vagy egyszer se ment be a
hivatalba. Ma életünk része. A legszegényebb legszerencsétlenebb réteg számára a járásközpont kitolás.
Ráadásul ott is el kell intézni valamit akkkor mit takarítunk meg, létszámot? azt nem,akkor esetleg gázszámlát.
de ha helyben van egy két ügyintéző akkor azt sem. A párt (mindegy melyik) az viszont jól beletud majd szólni.
Fogadjunk olyanok találták ki a járás visszahozatalát akik az életben nem dolgoztak polgármesteri hivatalban.
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részben ebből kifolyólag csorbulna a ma meglevő ügyfélközpontúság



technikailag nehezen megoldható kialakításuk



már ma is megvannak azok a szervezetek, amik ezeket a feladatokat el tudják végezni,
így kialakításuk felesleges.

[52. ábra: „Kérjük, fejtse ki, miért nem ért egyet a járási kormányablakok kialakításának szándékával?” 1.]
Kérjük, fejtse ki, miért nem ért egyet a járási kormányablakok kialakításának szándékával?

26%

3.3%
3.8%
5.7%
6.2%
8.6%
9%

22%
13%

kistérségi modell a követendő

csökken a kontroll az állampolgárok fölött

települé helyzete rosszabbodna

önkormányzatiság elve csorbul

társadalmi kár

csak speciális szakmai ügyeket kéne járáshoz

gazdaságtalanabb működés

egyéb

felesleges

technikailag nem megoldható

ügyfélközpontúság, csorbulna

elérhetőség nehezedik

Az ellenvélemények jelentős különbségeket mutatnak attól függően, hogy a válaszadó milyen
típusú szervezetnél dolgozik. A kormányhivatali vezetők elsősorban a technikai megoldás
nehézségeit hangsúlyozták62, míg a városi jegyzők azt, hogy a járási kormányablakok kialakítása
felesleges, hisz az okmányirodák révén hasonló funkciójú szervezetek már működnek az
országban. A községi jegyzők és a körjegyzők az elérhetőség romlása és az ügyfélközpontúság
csorbulása miatt ellenzik a járási szintű feladatellátást és a kormányablakok kialakítását.

Csak egy nevet mondjon valaki aki támogatja a járást és dolgozott önkormányzatnál, hát ilyen nincs. (részlet
egy jegyző válaszából)
62
Voltak olyan kormányhivatali vezetők is, akik – a korábbi gyakori változtatások tapasztalatai alapján – nem a
szervezeti, hanem a működési változásokra helyeznék a hangsúlyt. Ehhez lásd: „Továbbra is hangsúlyozom,
hogy az átalakítás fókuszát a szervezeti változtatásokon túl kissé át kéne helyezni a működés milyenségét igen
jelentősen befolyásoló jogszabályi keretek felülvizsgálatára. Bizonyos mértékben a centralizáció
(Kormányhivatal) a költséghatékonyságon javíthat, a szakmaiságot jó esetben pedig nem befolyásolja. A
jelenlegi költségvetési helyzetben a működőképes decentralizációnak (Járási Hivatal) - ami feltétlenül
forrásokat igényelne - értelmét nem látom. A fentieken túl még meg kívánom jegyezni, hogy a közigazgatásnak
igazán jót tenne a kevesebb és hatékonyabb "vízfej" és a több és megbecsültebb "szürke eminenciás" aki nap,
mint nap az ügyfelekkel foglalkozik.” (részlet egy kormánytisztviselő válaszából)

85

A véleményvizsgálatok főbb eredményei

[53. ábra: „Kérjük, fejtse ki, miért nem ért egyet a járási kormányablakok kialakításának szándékával?” 2.]
Kérjük, fejtse ki, miért nem ért egyet a járási kormányablakok kialakításának szándékával?
a kormányhivatalnokok körében

33%

5.1%
5.1%
5.1%
10%
10%

18%

13%

elérhetőség nehezedik

csökken a kontroll az állampolgárok fölött

települé helyzete rosszabbodna

kistérségi modell a követendő

társadalmi kár

önkormányzatiság elve csorbul

csak speciális szakmai ügyeket kéne járáshoz

gazdaságtalanabb működés

ügyfélközpontúság, csorbulna

felesleges

egyéb

technikailag nem megoldható
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[54. ábra: „Kérjük, fejtse ki, miért nem ért egyet a járási kormányablakok kialakításának szándékával?” 3.]
Kérjük, fejtse ki, miért nem ért egyet a járási kormányablakok kialakításának szándékával?
a jegyzők körében

2.9%
3.5%
5.3%
5.8%

32%

6.4%
8.2%
25%

8.8%

kistérségi modell a követendő

csökken a kontroll az állampolgárok fölött

települé helyzete rosszabbodna

önkormányzatiság elve csorbul

társadalmi kár

gazdaságtalanabb működés

csak speciális szakmai ügyeket kéne járáshoz

egyéb

felesleges

technikailag nem megoldható

ügyfélközpontúság, csorbulna

elérhetőség nehezedik

Kérjük, fejtse ki, miért nem ért egyet a járási Kérjük,
kormányablakok
fejtse ki, miért
kialakításának
nem ért egyet
szándékával?
a járásiKérjük,
kormányablakok
fejtse ki, miért
kialakításának
nem ért egyet
szándékával?
a járási kormányablakok kialakításának szándékával
a városi jegyzők körében
a községi jegyzők körében
a körjegyzők körében

27%

4.5%
4.5%
9.1%

1.7%
5%
5%
6.7%

33%

4.1%
5.5%
5.5%
5.5%

33%

5.5%

6.7%

18%

6.8%

6.7%

18%
18%

30%

23%

8.2%

A válaszadók szakmai környezetében dolgozó tisztviselők jelentős része a járások kialakításával
kapcsolatban kiváró63 álláspontot foglal el. A válaszadók alig harminc százaléka számolt arról be,
hogy a járások kialakításának gondolatát a környezetükben dolgozók támogatják. Az így
válaszolók aránya csak a kormányhivatali vezetők körében magas (különösen magas az
egyértelmű támogatásról beszámolók aránya a legfeljebb 1 évnyi vezetői tapasztalattal
rendelkezők körében), a községi jegyzők és a körjegyzők csupán 6-7 százaléka számolt be
63
„2011. májusában nincsen tiszta kép arról, hogy az elkerülhetetlen és mindenképpen végrehajtott
változások, nyomán felszabaduló munkatársakat, hogyan milyen módon fogját átképezni és újra pájára állítani,
nem feltétlenül közigazgatási pályán. Nem látok, tisztán a jegyzői körjegyzői státuszok változásával
kapcsolatosan és arról sem, hogy a körjegyzőség mint fogalom fennmarad-e. Azt tudom, hogy minden változni,
fog de nem látjuk az irányt a hatlami csomópontokat, csak a bizonytalanságot, nem túl rózsás állapot.” (részlet
egy jegyzői válaszból)
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támogató hozzáállásról. E két válaszadói csoport közel fele arról számolt be, hogy a járások
kialakításának gondolatához a szakmai környezetében dolgozók – részben egzisztenciális
megfontolások64 miatt – ellenzően állnak hozzá.
[55. ábra: „Megítélése szerint miként viszonyulnak a járások kialakításának gondolatához az Ön szakmai
környezetébe tartozó köztisztviselők és kormánytisztviselők?”]
3.11. Megítélése szerint miként viszonyulnak a járások kialakításának gondolatához az Ön szakmai környezetébe tartozó köztisztviselők és kormánytisztviselők?

5.8%
7.1%
11%

39%

15%

22%

Nem tudja
Egyértelműen támogatólag
Egyértelműen ellenzően
Inkább ellenzően
Inkább támogatólag
Kiváló jelleggel

[27. táblázat: „Megítélése szerint miként viszonyulnak a járások kialakításának gondolatához az Ön szakmai
környezetébe tartozó köztisztviselők és kormánytisztviselők?”]

Kormányhivatal

Egyértelműleg támogatólag
Inkább támogatólag
Inkább ellenzően
Egyértelműen ellenzően
Kiváró jelleggel
Nem tudja
Összesen
64

13%
37%
5%
2%
35%
8%
100%

Munkahely
Város
Község
PMH
PMH

2%
19%
16%
10%
49%
4%
100%

2%
4%
31%
19%
40%
4%
100%

Körjegyzőség

1%
6%
20%
27%
44%
2%
100%

Legfeljebb 1
évnyi vezetői
tapasztalattal
rendelkező
kormányhivatali
vezető
23%
28%
6%
3%
34%
6%
100%

Ehhez lásd: „A dolgozóim, valószínűleg a legtöbb köztisztviselő, azért ellenzi a járási hivatalokat, mert féltik
az állásukat.” (részlet egy jegyző válaszából) ill. „Humánpolitika! A létrejövő járási hivatalokba kerüljenek át a
megszűnő helyi önkormányzati hivatalok köztisztviselői, legalábbis egy részük. Lesznek nyugdíjba menők,
pályaelhagyók, vagy akik nem vállalják az új szervezetben a munkát. Lesznek olyanok is, akikre nem kell
igényt tartani. Ne úgy jöjjön létre az átszervezés, hogy működnek a helyi hivatalok, közben kialakításra kerül a
járási hivatal személyi állománya, és akkor 1-én adjuk át az ügyeket és munkanélküliként menjünk haza. Ez ne
így legyen megkonstruálva! Gyakorlott, jól dolgozó, megbízható személyi állományunk van, képzettek
feladataik ellátására. A járási hivatalokba is gyakorlattal rendelkező emberek kellenek. Ha közigazgatásban
járatlanokkal lesz zömében a járási hivatal feltöltve, fejre áll a működés. Nyilván felmerül, hogy a jegyzőkkel mi
lesz. Rájuk is a fentiek az irányadók, de azt megjegyzem, hogy a járáshoz történő átvételük nyereség lenne a
rendszer számára, míg utcára kerülésük nagyon komoly pazarlása a képzett és gyakorlott közigazgatási
szakembereknek.” (részlet egy jegyző válaszából)
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A járások feladataival kapcsolatos javaslatok
A válaszadók legnagyobb része a járási hivatalokhoz – az önkormányzati és államigazgatási
feladatok újraszabályozását követően – a jegyzői államigazgatás feladat- és hatásköreiből a
speciális szakértelmet igénylőket telepítené át. A városi jegyzők kivételével minden válaszadói
csoportban elérte az így vélekedők aránya az 50 %-ot65. A jegyzői államigazgatás feladat- és
hatásköreinek – speciális szakértelmet igénylők melletti – nagyobb részét még a
kormányhivatalnokok és a városi jegyzők egy markáns csoportja telepítené át a járásokhoz.
Ennek a megoldásnak a községi jegyzők és a körjegyzők körében alig van támogatottsága. Az
egyéb megoldást javaslók többsége csak az okmányirodákat tenné át a körzetközponti
jegyzőktől a járásokhoz.
[56. ábra: „A járások kialakítását milyen feladat- és hatásköri modellben tartaná legmegfelelőbbnek?”]
3.2. A járások kialakítását milyen feladat- és hatásköri modellben tartaná legmegfelelőbbnek?

3.2%
3.6%

11%

12%

50%

21%

Nem tudja eldönteni
Egyéb feladatmegosztást javasol, éspedig:
A járás csak a megyei kormányhivatal és szakigazgatási szerveinek kirendeltségeként működjön
Nem ért egyet az államigazgatási feladatok járási szintű ellátásával.
A járási hivatalokhoz a jegyző államigazgatási feladatok és hatáskörök döntő többsége kerüljön át
A fentiek mellett a járási hivatalokhoz kerüljenek át a jegyzői államigazgatási feladat- és hatáskörök körül a speciális szakértelmet igénylők

[28. táblázat: „Megítélése szerint miként viszonyulnak a járások kialakításának gondolatához az Ön szakmai
környezetébe tartozó köztisztviselők és kormánytisztviselők?”]

A járás csak a kormányhivatal kirendeltsége
legyen
A járáshoz emellett kerüljenek át a speciális
jegyzői államigazgatási hatáskörök
A járási hivatalhoz a jegyzői államigazgatási
hatáskörök többsége kerüljön át
Egyéb feladatmegosztást javasol
Nem ért egyet a járások kialakításával
Nem tudja eldönteni
Összesen

65

Kormányhivatal
12%

Munkahely
Város
Község
PMH
PMH
2%
10%

Körjegyzőség
11%

50%

33%

59%

53%

27%

31%

8%

13%

2%
4%
5%
100%

14%
18%
4%
100%

4%
19%
0%
100%

3%
18%
2%
100%

„a speciális szakértelmet igénylő feladatok már átkerültek az okmányirodába, építéshatóság is csak
körzetközpontokban van, valamint külön gyámhivatal működik. Ennyi pont elég, a többi olyan feladat, amit
helyben lehet a leggyorsabban és ezáltal a legolcsóbban megoldani.” (részlet egy jegyző válaszából)
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Közvetlen ügyintézési feladatkörrel felruházott járások kialakítása esetén a válaszadók számos
ügy esetében nem javasolják, hogy azok intézését a megyei/fővárosi kormányhivataloktól a
járásokhoz telepítsék. Ezek olyan nagyobb jelentőségű, különleges szakértelmet és technikai
felkészültséget kívánó ügyek, mint pl. a kisajátítás, ill. a másodfokú hatósági jogkörök és az
önkormányzatok törvényességi felügyelete.
[57. ábra: „Közvetlen ügyintézési feladatkörrel felruházott járások esetén mely ügyeket tartaná meg
kizárólagosan a megyei és a fővárosi kormányhivatalnál?”]

A következőket:
kisajátítás
speciális, szakmai feladatokat
másodfokú feladatokat
építésügy
önkormányzatok törvényességi felügyelete
jelenlegieket
gyámhivatal
törvényességi ellenőrzés
oktatásügy
bányaszolgalmi ügyek
környezetvédelem
ellenőrzés
működési engedélyezés
okmányirodai feladatok
szociális, nyugdíj igazgatás
szabálysértési feladatok
külföldiek ingatlanvásárlása
birtokvédelem
anyakönyv
egészségügy
hatósági ellenőrzés
erdészeti, vadászati, halászati igazgatás
végrehajtási feladatok
fogyasztóvédelem
továbbképzés
szabálysértés
településfejlesztési források elosztása
örökségvédelem
idegenrendészet
vállalkozási ügyek
állampolgársági és menekültügyek

1
1
1

0

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4

5
5

6
6
6

7

8
8
8

10

12
12

41

32
31

15

20

30

40

A jegyzői hatósági jogkörök közül a válaszadók szintén azokat csoportosítanák át a járásokhoz,
melyek speciális szakértelmet és technikai felkészültséget igényelnek, ill. olyan konfliktusos
helyzetek kezelését jelentik (szabálysértés és birtokvédelem), melyek megoldására a
rendelkezésre álló jegyzői eszközök nem megfelelőek.
Négy olyan ügycsoportot találtunk, melyek járásokhoz történő áttelepítésében lényegében a
jegyzői kar nagy része egyetért: szabálysértés, építésügy, gyámügy és birtokvédelem. Az
engedélyezési, okmányirodai, adózási és környezetvédelmi hatásköröket a válaszadók jelentős
része említette még meg áttelepítendő ügyként. Ezek mellett – a következő ábra tanúsága szerint
– további ügycsoportok áttelepítése is felmerült javaslatként.
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[58. ábra: „Mely ügyeket csoportosítana át a jegyzőknél levő feladat- és hatáskörök közül a járásokhoz?”]

A következőket:
szabálysértés
építésügy
gyámügy
birtokvédelem
kereskedelmi, vállalkozási
minden államigazgatási
okmányiroda
adózás
környezetvédelmi
működési engedélyezés
oktatási ügyek
szociális ügyek
végrehajtás
vízügy
mezőgazdaság, növényvédelem
állategészségügy
egészségügy
közlekedés
ipar
anyakönyv
vadkár
munkaügy
pénzügyi gazdálkodás
kommunális
hagyatéki
gyermekvédelem
honvédelem
örökségvédelem
ellenörzés
népességnyilvántartás
telepengedély
földhivatal
panaszügyek

0

6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1

8
8

11
11

23
21
21
18
15
15

20

30
28

36
36
35

40

58

60

83

66

88

80

Amennyiben a fentiekben jelzett, jelenleg a jegyzőkhöz telepített elsőfokú hatósági jogkörök a
járásokhoz kerülnek át, a helyi (települési) ügyindítás ill. ügyintézés lehetőségét a válaszadók
leginkább azon ügyek esetében javasolják, „amelyekben a helyi körülmények ismerete feltétlenül
szükséges (pl. méltányossági kérdések), a gyors, szakszerű ügyintézés feltételei biztosítottak,
továbbá a kérelem alapján releváns döntés születhet” (részlet egy jegyző válaszából). Hasonlóan
vélekedett az a válaszadó, aki „helyben, az adott településen hagyná[m] azokat az ügyeket, ahol
azonnali intézkedés szükséges emberélet védelme vagy káresemény elhárítása érdekében. A
tényleges és végleges ügyintézés a járásnál lenne.” A nyitott kérdésre adott kis számú válaszból
statisztikai vizsgálatra alkalmas adatmennyiség nem nyerhető ki, ám véleményünk szerint
konszenzus építhető az egyik jegyző által felvetett megoldás mögé: „[a] kistelepüléseken csak
úgynevezett önkormányzati ablakok működjenek azzal, hogy átvehetik a kérelmeket az
ügyféltől, tájékoztatást adnak, szolgáltathatnak anyakönyvi okmányokat, nyomtatványokat,
ingatlan-nyilvántartási adatokat, de érdemi ügyintézésben ne vegyenek részt államigazgatási
feladatokban.”66
A járási államigazgatási feladat- és hatásköröket a válaszadók nagy többsége (60 %) a megyei
kormányhivatal alárendeltségében működő járási hivatalhoz telepítené. Némi támogatottsága
(17 %) van még annak az elmúlt években gyakran felmerült javaslatnak is, hogy a
járási/kistérségi államigazgatás hatásköreinek címzettje a járás/kistérség székhelytelepülés
jegyzője legyen. Ezt a megoldást elsősorban a városi jegyzők támogatják, akik 37 %-a tette le
66

A közigazgatás átszervezésére minden esetben szükség van. Ahhoz azonban, hogy a lakosok számára az
átállás minél zökkenőmentesebb legyen a közigazgatásban ki kell alakítani egy egységes informatikai rendszert,
melynek végén a helyi köztisztviselő van és a lakosok napi ügyeit tudja továbbítani. Ezzel nekik is kevesebbet
kell utazni.” (részlet egy jegyző válaszából)
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voksát e konstrukció mellett. A kormányhivatali vezetők és náluk lényegesen kisebb arányban a
körjegyzők a megyei kormányhivatal járási dekoncentrált szervezeti egységeként működő járási
hivatal kialakítását javasolják.
[59. ábra: „A járási államigazgatási feladat- és hatásköröket Ön szerint mely szervhez célszerű telepíteni?” 1.]
3.6. A járási államigazgatási feladat- és hatásköröket Ön szerint mely szervhez célszerű telepíteni?

3.3%
6.2%
13%

60%

17%

Egyéb megoldást javasol, éspedig:
Nem tudja eldönteni
Nem ért egyet az államigazgatási feladatok járási szintű ellátásával
A járás székhelytelepülésének jegyzőihez
A megyei kormányhivatal alárendeltségében működő járási hivatalhoz

[60. ábra: „A járási államigazgatási feladat- és hatásköröket Ön szerint mely szervhez célszerű telepíteni?” 2.]
3.6. A járási államigazgatási feladat- és hatásköröket Ön szerint mely szervhez célszerű telepíteni?

a kormányhivatalnokok körében

1.9%
3.3%
6.6%
9.4%

79%

Egyéb megoldást javasol, éspedig:
Nem ért egyet az államigazgatási feladatok járási szintű ellátásával
Nem tudja eldönteni
A járás székhelytelepülésének jegyzőihez
A megyei kormányhivatal alárendeltségében működő járási hivatalhoz
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[61. ábra: „A járási államigazgatási feladat- és hatásköröket Ön szerint mely szervhez célszerű telepíteni?” 3.]
3.6. A járási államigazgatási feladat- és hatásköröket Ön szerint mely szervhez célszerű telepíteni?

a jegyzők körében

4.6%
5.8%

22%

43%

24%

Egyéb megoldást javasol, éspedig:
Nem tudja eldönteni
Nem ért egyet az államigazgatási feladatok járási szintű ellátásával
A járás székhelytelepülésének jegyzőihez
A megyei kormányhivatal alárendeltségében működő járási hivatalhoz

3.6. A járási államigazgatási feladat- és hatásköröket Ön szerint mely szervhez célszerű telepíteni?

a városi jegyzők körében

a községi jegyzők körében

4.1%
6.1%

37%

3.1%
6.2%

6.4%
6.4%
16%

38%

22%
23%

37%

a körjegyzők körében

26%

46%

23%

A járások számára és területi lehatárolására vonatkozó javaslatok
A kialakítandó járások számára vonatkozó kormánytisztviselői és jegyzői javaslatokat több
kérdés segítségével is vizsgáltuk. Ezek közül az egyik az volt, hogy az elmúlt 30 év
igazgatástörténetéből 4 modellt (régi járási, városkörnyéki, kistérségi, okmányirodai) soroltunk
fel – ezek számának megadása mellett – a válaszadóknak, azt kérdezvén tőlük, hogy az új
járásokat melyik igazgatási modell alapján kellene kialakítani. Eredményeink szerint nincs
„királyi út”, vagyis egyik modellnek sincs egyértelmű támogatottsága – ami azzal is összefügg,
hogy egyelőre tisztázatlanok a járások funkciói67. A kérdésre válaszolók között ugyanannyian
vannak akik a régi járási modellhez (150 járás) közelítő megoldást választanának, mint akik a
többcélú kistérségi társulásuk (175 kistérség) modelljét. Tisztában vagyunk természetesen
67

„Ha csak igazgatási szempontból nézem a régi járások területi lehatárolása megfelelő. Ha egyéb
feladatellátással is összekapcsolom, úgy ezek a területek nagyok” (részlet egy jegyző válaszából)
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azzal, hogy ezek az igazgatási modellek nem csupán az alsó középszintű egységek számában
különböznek, hanem funkciójuk és a hazai igazgatás rendszerében betöltött pozíciójuk
tekintetében is.
[62. ábra: „Az alábbiak közül melyik integrált igazgatási modellt tartaná szakmailag a
legeredményesebbnek?” 1.]
3.7. Az alábbiak közül melyik integrált igazgatási modellt tartaná szakmailag a legeredményesebbnek?

7.9%
25%

9.8%

14%

24%
19%

Egyéb modellt, éspedig:
Nem tudja eldönteni
A városkörnyéki modellt
Az okmányirodai körzetek modelljét
A többcélú kistérségi társulások modelljét
A régi járási modellt

Mindezek figyelembe vétele mellett azt kell látnunk, hogy a „régi” járási rendszer visszaállítását
leginkább a kormányhivatali vezetők68 és a nagyközségek ill. körzetközponti funkciók nélküli
városok jegyzői támogatják, míg a városi és községi (kör)jegyzők elsősorban a kistérségi,69
másodsorban pedig az okmányirodai körzetek70 (281 darab) modelljét preferálják. Ezt a
kijelentésünket azzal kell kiegészíteni, hogy majd mindegyik jegyzői csoportban a kistérségi
igazgatási modell támogatottsága relatíve a legnagyobb, a körjegyzők körében is. Viszont az
okmányirodai székhelyként működő, ám nem kistérségi székhely városok jegyzői nagy arányban
támogatják az okmányirodai körzetek modelljére épülő járásrendszer kialakítását.

68

Ehhez lásd: „Mintául véve a körzeti földhivatalok illetékességi területét (melyek nagyrészt megegyezők az
1984. év előtti járási területekkel), a régi járási területi lehatárolás - kisebb korrekciókkal - megfelelhetne az új
illetékességi területeknek.” (részlet egy kormánytisztviselő válaszából) ill. „A járások ne épüljenek a kistérség
területi lehatárolódására! Nagy járásokat kell létrehozni, legalább itt ne jöjjön létre számtalan hivatal!! Gyorsan
kell lépni!!” (részlet egy kormánytisztviselő válaszából)
69
Ehhez lásd: „Véleményem szerint a nagy nehezen kialakult kistérség lenne megfelelő. a járások területi
lehatárolásához.Itt már kialakult bizonyos társulás,együttműködés.” (részlet egy jegyző válaszából)
70
Ehhez lásd: „A körzetközponti közigazgatást ellátó városok, lényegében okmányirodai székhelyek szolgálnál
az ügyet leghatékonyabban. Itt meg van az ügyfél közelsége és a megfelelő szakmai színvonal.” (részlet egy
jegyző válaszából) ill. „Az okmányirodai lehatárolás az elérhetőség miatt életszerű. Maximum 20 km-es
körzetet tudok elképzelni úgy, hogy minden településről minden polgár nagyobb áldozat nélkül megközelíthesse
a járási hivatalt. Viszont, ha már nagyobb számban lesz járási hivatal, úgy több hatáskör telepítését
«érdemli».” (részlet egy jegyző válaszából)
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[29. táblázat: „Az alábbiak közül melyik integrált igazgatási modellt tartaná szakmailag a
legeredményesebbnek?” 2.]
A régi járási
modellt

Fővárosi/Megyei
Kormányhivatal
törzshivatala
Szakigszerv
Körjegyzőség
Község
Nagyközség
Város (nem kistérségi
székhely)
Város (nem kistérségi
székhely, de
okmányiroda van)
Város (kistérség
székhelytelepülése)
Megyei jogú város
Összesen

A többcélú A városkistérségi környéki
társulások modellt
modelljét

Az okEgyéb
Nem
mánymodellt
tudja
irodai
elkörzetek
dönteni
modelljét
15%
13%
6%

34%

15%

18%

33%
24%
11%
40%
43%

19%
31%
29%
7%
14%

10%
11%
20%
-

15%
27%
25%
13%
14%

7%

14%

7%

50%

11%

44%

15%

15%

17%
25%

17%
24%

50%
14%

17%
21%

Összesen

N

100%

68

16%
1%
6%
7%
14%

100%
100%
100%
100%
100%

96
89
79
15
7

21%

100%

14

4%

11%

100%

27

8%

8%

100%
100%

6
401

7%
6%
8%
33%
14%

Ahogy nincs konszenzus abban, hogy a járás kialakítások során a jogalkotó melyik igazgatási
modellt kövesse, úgy nincs egyetértés abban sem, hogy az országban hány járás jöjjön létre. A
nyitott kérdésre a válaszadók 75 és 300 közti szám valamelyikét adták meg válaszként, melyek
közül a legtöbb két értéknél, 150-nél és 175-nél sűrűsödik.
[63. ábra: „Csakis államigazgatási feladatok ellátására Ön szerint hány járás kialakítása lenne indokolt ma
Magyarországon?” 1.]
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Azt, hogy az egyes válaszadók mennyi járás kialakítását javasolták, jól magyarázza, hogy melyik
csoportba tartozik a válaszadó. A kormánytisztviselők és a megyei jogú városok jegyzői az
alacsonyabb járásszámú megoldásokat71 javasolják, míg a körjegyzők, a községi jegyzők és a
kistérségi székhelytelepülések jegyzői a mai kistérségekkel azonos számú (és vélhetően területi
lehatárolású) járások kialakítása mellett döntenének. Azoknak a városoknak a jegyzői, amelyek
nem kistérségi székhelyek, ám működtetnek okmányirodát, az okmányirodák számához közelítő
járásszámot tartanak elfogadhatónak. Mindez arra a fentiekben jelzett összefüggésre utal, hogy a
területi közigazgatási elit járásrendszerrel kapcsolatos preferenciáit az érintett pozíciója
befolyásolja: a nagyvárosokban dolgozó, a megyei és megyei jogú városok igazgatásában vezető
szerepet betöltők inkább a „régi” járások számára hasonlító járásszámot javasolnak, a
kistérségek működtetésében érintett városok és a kistérség-rendszert elfogadó községek jegyzői
a kistérségi modell mellett érvelnek, míg a „régi” járások és a kistérségek működtetésében
kisebb szereppel bíró, ám okmányirodájuk révén körzetközponti szerepet kapó városok jegyzői
az okmányirodai körzetek modelljéhez hasonlító járásszám mellett érvelnek. További
javaslatként felmerült még, hogy a járások területi lehatárolásához a munkaügyi kirendeltségek
illetékességi területeit kellene kiindulási alapnak tekinteni, ami mellett az az érv is szól, hogy a
kirendeltségekben jól kiépült közigazgatási infrastruktúra72 található.

[30. táblázat: „Csakis államigazgatási feladatok ellátására Ön szerint hány járás kialakítása lenne indokolt ma
Magyarországon?” 2.]

Ismeretlen
Város jegyzője (nem kistérségi székhely
és nincs okmányiroda)
Fővárosi/Megyei Kormányhivatal
törzshivatalának vezetője
Megyei jogú város jegyzője
Szakigazgatási szerv vezetője
Községi jegyző
Körjegyző
Város jegyzője (kistérség
székhelytelepülése)
Nagyközség jegyzője
Város jegyzője (nem kistérségi
székhely, de okmányiroda van)
Összesen

Válaszadók
száma

Átlag

Medián

Minimum

Maximum

24
3

156
158

164
150

75
100

185
225

40

164

150

100

281

4
49
30
41
19

164
168
181
186
190

138
150
175
175
175

100
80
130
90
100

281
300
300
300
281

5
8

198
231

175
225

140
175

300
281

223

176

175

75

300

71
Ehhez lásd: „A járások határai a történelmi fejlődés során alakultak ki, a megyéhez tartozáshoz hasonlóan
beágyazódtak a közösségi tudatba. Célszerű lenne a hagyományosan kialakult határokat felújítani. A járási
funkciókhoz igazságügyi és rendészeti szervek is tartoznak, ha az új járási rendszer alapja a kistérségi
lehatárolás lenne, csak államigazgatási jellegű járások jöhetnének létre, de a járási illetékesség kialakítása a
közigazgatásban sem volna lehetséges, nehezen képzelhető el pl. az ingatlan-nyilvántartás ellátása a
jelenleginél jóval több és kisebb illetékességű földhivatallal. Mindezek miatt helyesebb lenne a kisebb
megyékben 4-6, a nagyobbakban 6-8 járás kialakítása.” (részlet egy kormánytisztviselő válaszából)
72
„A munkaügyi szervezet kirendeltségei az alapjai lehetnének a járási hivataloknak. Számuk felülvizsgálatával
az általam javasolt 150 járás reális becslés. Felújításuk az elmúlt 10 évben európai uniós programok
segítségével többségében megtörtént. Informatikai rendszere alapja lehet egy kormányzati hálózatnak.”
(részlet egy kormánytisztviselő válaszából)
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A járások vezető tisztségviselőjére vonatkozó javaslatok
A járások vezető tisztségviselőjének megnevezésére vonatkozó kérdésünkre a döntő többség (70
%) azt a választ adta, hogy a főszolgabírót nem tartják elfogadható titulusnak. Sem a
kormánytisztviselők, sem a jegyzők között nincs olyan csoport, amelyik a régi elnevezés
visszaállítását javasolná.
[64. ábra: „A járások vezető tisztségviselője történetileg a főszolgabíró volt. Alkalmasnak tartaná-e ezt a
titulust a modern kori járások vezető tisztségviselőinek megnevezésére?”]
3.10. Alkalmasnak tartaná-e a főszolgabíró titulust a modern kori járások vezető tisztségviselőinek megnevezésére?

7.8%
10%

12%

70%

Nem tudja eldönteni
Igen
Nem ért egyet a járás intézményének visszaállításával
Nem

A főszolgabíró helyett javasolt elnevezések között a „járási hivatalvezető” örvend a legnagyobb
támogatottságúnak. Tekintettel arra, hogy nyitott kérdésként tettük fel a javaslatokra
vonatkozót, már-már egyöntetűnek tekinthető ennek az elnevezésnek az elfogadottsága. A
jegyzők körében még támogatottsága van a „járási jegyző” vagy „járási főjegyző” megnevezésnek,
míg a kormányhivatali vezetők egy része a „járási megbízott” elnevezés alkalmazását javasolta.
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[65. ábra: „A főszolgabíró helyett milyen titulust javasol a modern kori járás vezető tisztségviselőjére
vonatkozóan?”]
A főszolgabíró helyett milyen titulust javasol a modern kori járás vezető tisztségviselőjére vonatkozóan?

2.3%
2.7%
3.4%
5%
6.5%
8.8%

53%

8.8%
9.5%

járási elnök

nincs ötlete

járási hivatal igazgatója

járásvezető

járási főjegyző

járási jegyző

egyéb

járási megbízott

Járási hivatalvezető

A főszolgabíró helyett milyen titulust javasol a modern kori járás vezető tisztségviselőjére vonatkozóan?
a kormányhivatalnokok körében

A főszolgabíró helyett milyen titulust javasol a modern kori járás vezető tisztségviselőjére vonatkozóan?
a jegyzők körében

1.5%
3%
3.8%
3.8%
4.5%
6%
55%

6.8%

2.3%
3.1%
3.1%
3.9%
11%
51%
12%

16%
13%

járási főjegyző

nincs ötlete

járási elnök

nincs ötlete

járási elnök

járási hivatal igazgatója

járási megbízott

járási hivatal igazgatója

járási jegyző

járásvezető

járásvezető

egyéb

egyéb

járási megbízott

járási főjegyző

járási jegyző

Járási hivatalvezető

Járási hivatalvezető

A járások kialakításával kapcsolatos további javaslatok, elvárások
A kérdőív végén nyitott kérdések révén lehetőséget igyekeztünk teremteni a válaszadóknak,
hogy a járások kialakításával és területi lehatárolásával kapcsolatos további javaslataikat,
véleményüket megoszthassák velünk. Voltak, akik a lehetőséget arra használták fel, hogy a
járások kialakításával kapcsolatos ellenvéleményükről és a kérdőíves felmérés
értelmetlenségéről beszámoljanak:
„A jelenlegi rendszerben, teljesen felesleges ez a fajta kérdőívezés, mert még az érdekképviseletek/szakmai
szervezetek sincsenek ténylegesen bevonva a törvényalkotásba, véleményezésbe. Tehát a jelenlegi kormány
el fogja fogadni a járási rendszert, függetlenül attól, hogy ez működik-e vagy sem. Szeretem, mikor 30 év
alatti politikusok áradoznak arról, hogy milyen jól működött a járási/közös tanácsi rendszer. Ráadásul
olyanok, akik még soha nem dolgoztak önkormányzati közigazgatásban, hanem megkapták a diplomájukat és
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rögtön politikusi pályára léptek. Szívesen leküldeném őket egy borsodi településre, ahol csak kisebbség lakik,
és a munkanélküliség az egeket veri. A magyar vonalas infrastruktúra sincs kiépülve arra, hogy valaki
normális időben odaérjen egy hivatalba, és utána haza is, mivel szórványjáratok vannak.” (részlet egy jegyző
válaszából)

A legnagyobb számú javaslat arra vonatkozóan érkezett be, hogy a közigazgatás mindannapi
működése szempontjából különösen fontos a kisebb településeken dolgozó köztisztviselők
munkájának, tapasztalatának megbecsülése, a járások kialakítása során pedig elvárásaik
figyelembe vétele, ill. egzisztenciális félelmeik eloszlatása:
„Minden közigazgatási átszervezésnek, a kistérségek létrejöttének minden esetben a kistelepülések voltak a
vesztesei. Pl: mire településünkön építészmérnököt tudtunk alkalmazni (a hivatal támogatásával szerezte
meg a diplomáját), addigra az építésügyi hatáskörök a körzetközponti jegyzőhöz kerültek.
Munkaviszonyának megszűnése veszteség volt olyan szempontból is, hogy az önkormányzati beruházások,
felújítások lebonyolításában is megszűnt helyben a szakértelem. Ma már a községek hivatali dolgozóinak 90
%-a is felsőfokú végzettségű, ezért a járások létrejötte esetén munkájukkal számolni kellene annál is inkább,
mert gyakran többféle munkakört is ellátnak, tehát a járási hivataloknál is rugalmasabban lehetne
alkalmazni őket, ellentétben a városi hivatalban dolgozókkal, akik esetlegesen 20 éven keresztül csak
ugyanazzal a részterülettel, pl: egy adónemmel foglalkoznak. Munkavégzésük azért is rendkívül értékes,
mert gyakran fordulnak hozzájuk az állampolgárok olyan ügyekben is, melyek nem tartoznak a hatáskörükbe
(pl: más hatóságtól érkező iratok értelmezése, nyomtatványok kitöltése, nyugdíjak intézése, stb.)” (részlet
egy jegyző válaszából)
„Korainak tartom a 2013. január 1. megvalósítást. Olyan mennyiségű törvény, kormány- és miniszteri
rendelet módosítását és azok összhangba hozását igényli, hogy 2014-2015. január 1-et tartom reálisnak.
Megoldást kell találni a feladatok csökkentésére, az ügyintézés egyszerűsítésére is. Nincs értelme az
egésznek, ha megtakarítást és ezzel együtt létszámcsökkentést nem von maga után. Ugyanakkor a
’felszabaduló’ köztisztviselői létszám sorsát is meg kell oldani! NEM SZABAD ELKAPKODNI, TÚLZOTTAN
NAGY VOLUMENŰ!!” (részlet egy jegyző válaszából)
„Javaslom a jegyzői státusz függetlenítését az önkormányzat képviselő-testületétől. Javaslom, hogy a járások
kialakításával kapcsolatban a helyi szinten dolgozó jegyzők, köztisztviselők egzisztenciális félelmeinek
eloszlatására minnél hamarabb legyen világos és jól kommunikált koncepció.” (részlet egy
kormánytisztviselő válaszából)

Más válaszadók annak a véleményüknek adtak hangot, hogy a járásközpontok kijelölésekor nagy
hangsúlyt kell azok tömegközlekedési megközelíthetőségére helyezni:
„A járások területének lehatárolását oly módon kellene megoldani, hogy egy-egy járás maximum 15-20 km
sugarú területet fogjon át annak érdekében, hogy még a jelenlegi rossz útviszonyok és tömegközlekedési
lehetőségek mellett is viszonylag könnyen elérhető legyen a hivatal a járáshoz tartozó bármelyik település
lakossága részére. Nem lenne szerencsés, ha a járások túl alacsony számú települést fognának össze (pl. 4-5
db-ot), de az sem, ha túl sokat (pl. több tucatnyit). Személyes véleményem szerint kb. 10-15 településnek
kellene alkotnia egy járást, de a járások kialakításánál természetesen figyelemmel kellene lenni a
lakosságszámra is.” (részlet egy jegyző válaszából)
„Ha távolabb kerül az ügyintézés az emberektől, akkor szükséges a közösségi közlekedés fejlesztése (most
sok esetben egy nap bejutni és visszamenni a 15 km-re lévő városba!), az internet biztosítása minden
településen, és a gyakori ügyek egyszerűsítése.” (részlet egy jegyző válaszából)
„A lehatároláshoz a lélekszám figyelembe vételén kívül NAGYON FONTOS a közlekedési kapcsolatok
vizsgálata.” (részlet egy jegyző válaszából)
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„A járáshoz, vagy városkörnyékhez tartozásnál ne a kilométerben mért távolság, illetve azonos Országgyűlési
választókerülethez tartozás, hanem az átszállás nélküli tömegközlekedéssel való megközelíthetőség legyen a
meghatározó szempont.” (részlet egy jegyző válaszából)

Válaszadóink egy része jelezte, hogy a járások területi lehatárolásának véglegesítése előtt
társadalmi vita formájában az érintettek véleményét is ki kell kérni, hogy hova, mely járáshoz
kívánnak tartozni:
„Fontos szempontnak tartom, hogy a meglévő összetartó erő alapozza meg a járások területét. Ez lehet az
eddigi kistérség, ha valóságos az összetartozás. Mivel sok területen viszonylag rövid idő alatt tervez a
kormány jelentős átszervezést, mindenképpen megkérdezném az emberek véleményét, hogy hova
szeretnének tartozni. Igazából az működik, amit a legtöbben támogatnak. El kell kerülni, hogy átszervezés
címén túl sok ember, ha csak átmenetileg is nehezebb helyzetbe kerüljön. Fontos a közlekedési lehetőségek
figyelembe vétele, hová szokás járni egyéb ügyek intézésére (orvosi ellátás, rendőrség, bevásárlás, piac).”
(részlet egy jegyző válaszából)

A jövőbeni járási államigazgatás működésében az egyes szervek közti elektronikus
kapcsolattartásnak komoly szerepet kell játszania:
„A kormányhivatalok, a létesülő járási hivatalok és az önkormányzati (jegyzői) hivatalok közötti
kapcsolattartás, gyors intézkedések biztosítása miatt kíváló informatikai - számítástechnikai kapcsolatot (eügyintézés stb.) kell biztosítani az egyes szakterületek által birtokolt adatbázisok átjárhatóságával együtt.”
(részlet egy kormánytisztviselő válaszából)

Az elektronizáláshoz kapcsolódóan néhányan felvetették, hogy a járási központtól távolabbi
településeken kihelyezett járási ügyfélszolgálatok kialakítása is indokolt lehet a lakosság utazási
költségeit csökkentendő:
„A járási központtól távolabb eső települések miatt megfontolandó (körzetközponti szinten) meghatározott
napokon kihelyezett ügyfélfogadás tartása, vagy körzetközponti szinten kisebb létszámú kihelyezett járási
hivatali ügyfélszolgálat létrehozása.” (részlet egy jegyző válaszából)
„Nagyvonalakban a települési szinten ügyfélszolgálat, járási szinten elsőfok, megyei (regionális) szinten
másodfok kialakítását látnám jónak, megfelelően értelmezve a hatósági és a nem hatósági területeken
egyaránt.” (részlet egy jegyző válaszából)
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Módszertan
A véleményvizsgálat lebonyolítása
1. „A területi közigazgatás reformját elősegítő tanácsadás a modern kori járások központjainak
és lehatárolásának tárgyában” című projekt 3. modulja keretében a területi közigazgatás
átalakításában leginkább érintett szervezetek vezetőit kérdeztük meg a járások kialakításával
kapcsolatos elvárásaikról és javaslataikról. Az adatgyűjtésnek két célcsoportja volt:


a megyei/fővárosi kormányhivatal törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek
vezetői;



a polgármesteri hivatalok és körjegyzőségek munkáját irányító jegyzők, körjegyzők.

2. A célcsoport körében a következő módszertanok alkalmazásával gyűjtöttünk információkat:


3 személyes jegyzői mélyinterjú;



1 kormányhivatal vezetőivel (kormánymegbízott, főigazgató, igazgató) fókuszcsoportos
beszélgetés;



teljes körűségre törekvő online kérdőíves adatgyűjtés a jegyzők és a kormányhivatalok
vezetői körében (ugyanazt a kérdőívet alkalmaztuk)

Az interjúk során gyűjtött információkat a projekt más feladatrészeinek elvégzésekor is
feldolgoztuk.
3. Az online lekérdezés során alkalmazott kérdőívet megbízóval és a projekt eredményeit
felhasználó szervezet vezetőivel és munkatársaival egyeztetve Oláh Miklós és Csite András
dolgozta ki. A kérdőív végleges változatának kialakításakor figyelembe vettük az NKI által a
projekt belső ellenőrzésével megbízott alapítvány szakértőinek javaslatait. A kérdőív
véglegesítésére 2011. május 15-én került sor.
4. Az online kérdőíves adatgyűjtés mellett elsősorban költségtakarékossági megfontolások miatt
döntöttünk, másodsorban pedig azért, mert az alkalmazott surveygizmo programot a HÉTFA
Elemző Központ 2009 óta sikerrel használja véleményvizsgálatok lebonyolítására.
Tapasztalatink és az online lekérdezések általános tapasztalata szerint ez az adatgyűjtési
módszer a válaszadásban leginkább motivált és/vagy határozott állásponttal rendelkezők
véleményének összegyűjtésére alkalmas. Mivel a lekérdezés teljes körű, nem került sor
mintavételre. A válaszadók nem képezik a teljes sokaság reprezentatív mintáját. Tapasztalataink
szerint a válaszadási hajlandóság 2 és 10 % körül ingadozik, a célcsoport internethasználati
szokásai és az érintettség mértékének függvényében. A kormány- és köztisztviselői
lekérdezéstől azt vártuk, hogy a válaszadási hajlandóság magas (10 %-ot meghaladó) lesz, mivel
a célcsoport tagjainak érintettsége jelentős és magas körükben az internetet használók aránya.
5. Az online adatgyűjtés lépései a következők voltak:


elektronikus felkérő levél kiküldése



a felkérő levél egy olyan webfelületre mutat, ahonnét a válaszadó .doc formátumban is
letölthető a kérdőívet, s azt postai úton ill. e-mailcsatolmányként is visszaküldheti



emlékeztető e-mail kiküldése.

6. Mivel a szakmai ajánlatban kértekkel ellentétben sem a megbízó, sem a felhasználó nem
vállalta a kérdőív elektronikus kiküldését, ezért úgy döntöttünk, hogy a felkérő levelet a
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projektvezető (Csite András) címéről és aláírásával küldjük ki. A jegyzői lekérdezés elektronikus
felkérő levele 2011. május 18-án, a kormányhivatali 2011. május 23-án ment ki73. A
kormányhivatali felkérő levelek kiküldése előtt, 2011. május 19-én a lekérdezésről elektronikus
üzenetben tájékoztattuk a megyei és fővárosi kormánymegbízottakat, kérve hozzájárulásukat a
megkereséshez. A kitöltést támogatandó a KIM területi közigazgatásért felelős államtitkársága
elektronikus levélben kérte a kormányhivatalok vezetőitől az együttműködést.
7. A válaszadási hajlandóság növelése érdekében a következő eszközöket alkalmaztuk:


a célcsoportok tagjai névre szóló e-mailt kaptak;



a felkérő e-mailben feltüntettük a projekt tájékoztató anyagát;



a felkérő e-mailben elérhetővé tettük az NKI megbízó levelét;



a kormánymegbízottakat tájékoztattuk a lekérdezésről, s kértük segítségüket a kérdőív
célcsoport tagjaihoz történő eljuttatásában, amit több megyei kormányhivatal úgy tett
meg, hogy a felkérő levelet továbbküldte munkatársainak;



a felkérő levelekben és az online felületen megadtuk a projektvezető (Csite András)
telefonos és e-mailes elérhetőségét, hogy esetleges kérdés, panasz esetén azonnal és
közvetlen választ adhassunk;



a válaszadóknak anonimitást biztosítottunk azzal, hogy az online kitöltő felületen nem
alkalmaztunk olyan segédprogramot, ill. a kérdőívben olyan kérdést aminek segítségével
a válaszadó azonosítható74 lett volna.

73

A kérdőív kiküldésére 1 héttel azt követően került sor, hogy a BM közzétette az Önkormányzati törvény
koncepcióját. A válaszadók egy része lekérdezésünket – a felkérő levelünkben foglaltak ellenére - úgy
értelmezte, hogy a megkeresés a BM koncepciójához kapcsolódik, s válaszaiban értékelte is az abban
foglaltakat:
„Amikor a kormányzati oldalról több információ áll rendelkezésre, mint a 44 oldalas munkaanyag,
akkor konkrétabb kérdések tehetők fel.” (részlet egy jegyző válaszából)
„Nem értek egyet azzal a javaslattal, hogy az
polgármesteri tisztség. Azt javaslom, hogy a
tiszteletdíjasként kívánja-e ellátni a feladatot, de a
lenne foglalkoztatva. jelenleg is van erre sok példa

500 fő alatti településen megszűnjön a főállású
polgármester döntse el, hogy főállásban vagy
bérezése ne lehessen több mintha tiszteletdíjanként
és jól működik.” (részlet egy jegyző válaszából)

„Nem tartom ésszerűnek, hogy a tervezet szerint 2000 főhöz kötnék a hivatalok működését, a
körjegyzőségi modell erősítésével lenne megoldható a jelenleg működő rendszer problémái és
pazarlása, úgy hogy a lakosságot ne érje óriási hátrány az átalakítás következtében.” (részlet egy
jegyző válaszából)
74

Ezt a válaszadók egy része nem hitte el, ami vélhetően csökkentette a válaszadási hajlandóságot: „A kérdőív
végén szereplő adatok, illetve a kérdőív visszaküldőjének e-mail címe alapján egyértelműen beazonosítható a
kitöltő, ez az őszinte véleménynyilvánítástól sokakat visszatart.” (részlet egy jegyző válaszából)
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[31. táblázat: Az online lekérdezés főbb jellemzői]

Érintett vezetők – a vizsgálat
célcsoportjai

Az e-mailcím listán szereplő emailcímek száma
Az e-mailcímek forrása
Az első felkérőlevél kiküldésének
időpontja
Érvényes e-mailcímek száma (az
online kitöltő program szerint)
Az emlékeztető felkérőlevél
kiküldésének időpontja
A teljes körűen kitöltött
kérdőívek száma („complete”)
A részlegesen kitöltött kérdőívek
száma („partial”)
Postai úton visszaérkezett
kitöltött kérdőívek száma
E-mail csatolmányban
visszaérkezett kitöltötött
kérdőívek száma

Kormánytisztviselői címlista
Megyei és fővárosi kormányhivatal
törzshivatalának és szakigazgatási
szerveinek vezetői
(kormánymegbízott, főigazgató,
igazgató, törzshivatali
főosztályvezetők, szakigazgatási
szervek első számú vezetői)

Köztisztviselői címlista

Magyarországi települések jegyzői és
körjegyzői

359

2299

Internetes adatgyűjtés a
kormányhivatalok weboldalairól

BM jegyzői adatbázis

2011. május 23.

2011. május 18.

310
Amit kiegészített

1748

2011. május 26.

2011. május 26.

227

258

217

410

2

6

24

32

8. A válaszadási hajlandóság a jegyzők esetében megfelelőnek75 ítélhető, míg a
kormánytisztviselők esetében kimondottan magas volt. A jegyzők 13%-a, a kormányhivatali
vezetők 43 %-a teljesen kitöltötte a kérdőívet, míg további 410 jegyző ill. 217 kormányhivatali
vezető hozzálátott a kérdőív kitöltéséhez, ill. azt részlegesen kitöltötte. Az elemzés során minden
értékelhető választ feldolgoztunk.

75

A jegyzői lekérdezés során kapott visszajelzésekből azt a következtetést vontuk le, hogy a jegyzői kar egy
része feleslegesnek tartotta a kérdőíves vizsgálatot. Ezt a következő válasz is illusztrálja:
„Úgy gondolom ideje volna végre az állampolgárokkal törődni, s nem a hülyeségekre pazarolni az adófizetők és
a települések pénzét!” (részlet egy jegyző válaszából)
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A kormánytisztviselői és köztisztviselői lekérdezés kérdőíve

Tisztelt Kormánytisztviselő / Köztisztviselő! Kedves Hölgyem / Uram!

A HÉTFA Elemző Központ a Nemzeti Közigazgatási Intézet megbízásából tudományos
vizsgálatot végez a létrehozandó államigazgatási járások területi lehatárolásával
kapcsolatosan.
A kutatócsoport vezetőjeként azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a mellékelt kérdőív
kitöltésével támogassa munkánkat. A kérdőív kialakítása arra a kutatói tapasztalatunkra
épül, hogy időtálló közigazgatási reform nem képzelhető el a köztisztviselői és
kormánytisztviselői kar napi munkája során szerzett tapasztalatok összegzése nélkül.
Kérdőívünkkel a megyei kormányhivatalok és szakigazgatási szerveik vezetőit, valamint
a polgármesteri hivatalok és körjegyzőségek munkáját irányító jegyzőket, körjegyzőket
keressük meg.
Kérjük, hogy a kérdőív kérdéseinek áttanulmányozását követően legyen a segítségünkre
azzal, hogy kérdésenként megjelöli (pl. aláhúzással, x-szeléssel) azt a válaszkategóriát,
mely a legjobban tükrözi véleményét, állásfoglalását. Azoknál a kérdéseknél, ahol nincs
megadva válaszkategória, kérjük, írja le az adott kérdésre vonatkozó véleményét. Ha
valamely kérdésre nem kíván válaszolni, akkor hagyja azt üresen.
A kérdőív kitöltése mintegy 15 percet vesz igénybe.
Az elemzés során személyi adatai természetesen nem kerülnek feldolgozásra, az
adatszolgáltatás anonim és önkéntes. Válaszait 2011. május 31-ig várjuk.
A kitöltött kérdőívet e-mailen keresztül a következő címre kérjük visszaküldeni:
csiteandras@hetfa.hu. Amennyiben azt jobbnak látja, a kitöltött kérdőívet kinyomtatva
is eljuttathatja a HÉTFA Elemző Központ címére (1051 Budapest Október 6. u. 19.).
Segítségét előre is megköszönve tisztelettel üdvözli:

Dr. Csite András PhD
Projektvezető, ügyvezető
HÉTFA Elemző Központ
06-30-730-66-68
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I. PROBLÉMATÉRKÉP
A kérdőív első részének segítségével arra vagyunk kíváncsiak, hogy Ön mennyire látja
sikeresnek vagy sikertelennek a közigazgatási rendszer működését, miben látja a fő
problémákat, és hogy milyennek találja a közigazgatás különböző szintjeit.
1.1. Alapvetően Ön pozitívnak vagy negatívnak ítéli meg az elmúlt 21 évet
igazgatástörténeti szempontból?
( ) Teljes mértékben pozitívnak
( ) Inkább pozitívnak
( ) Inkább negatívnak
( ) Teljes mértékben negatívnak
( ) Nem tudja eldönteni

1.2. Kérjük, említse meg az elmúlt 21 év igazgatástörténeti szempontból
legjelentősebb pozitív eredményeit!
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3. Kérjük, említse meg az elmúlt 21 év igazgatástörténeti szempontból
legjelentősebb negatív változásait, fejleményeit!
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1.4.1. A magyar közigazgatás területén 2010-ig végbement változtatásokat sorra
véve, érzékel-e Ön olyan területeket, ahol feltétlenül szükség lett volna
reformintézkedésekre, de ezek eddig valamilyen okból elmaradtak?
( ) Igen
( ) Nem
( ) Nem tudja eldönteni
1.4.2. Mely területeken lett volna szükség reformintézkedésekre?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
1.4.3. Megítélése szerint milyen okai voltak ennek a mulasztásnak?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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1.6. Megítélése szerint vannak-e, s ha igen, melyek ma a magyar közigazgatás
sikerterületei?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1.7. Megítélése szerint vannak-e, s ha igen, melyek ma a magyar közigazgatás
legproblematikusabb területei?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1.8. A magyar közigazgatás aktuális problémái között számon tartja-e az ún.
„középszint-vitát"? Ha igen, hányadik helyen szerepel ez az Ön szerint megoldásra
váró problémák sorában?
( ) Ez a legfontosabb az aktuális problémák közül
( ) Nagyon fontos, de nem a legfontosabb
( ) Inkább fontos
( ) Inkább nem fontos
( ) Egyáltalán nem fontos
( ) Ez a legkevésbé fontos
( ) Nem érzi problematikusnak
( ) Nem tudja eldönteni
1.9. Ön szerint területileg melyik három variáció lenne a legmegfelelőbb a
települések és az országos szint között a középszintű közigazgatás esetleges
átalakításakor? Kérjük, 1-sel jelölje az Ön által legmegfelelőbbnek tartottat, 2-sel
a második legmegfelelőbbet és 3-sal a harmadikat.
( ) A régi járások önmagukban
( ) A régi járások a megyével
( ) A régi járások a régióval
( ) A kistérségek önmagukban
( ) A kistérségek a megyékkel
( ) A kistérségek a régiókkal
( ) A megyék önmagukban
( ) A megyék a régiókkal
( ) A régiók önmagukban
( ) A megreformált területű és hatáskörű járások önmagukban
( ) A megreformált területű és hatáskörű járások a megyékkel
( ) A megreformált területű és hatáskörű járások a régiókkal
( ) Nem tudja eldönteni
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II. AZ EDDIGI INTÉZKEDÉSEK VÉLEMÉNYEZÉSE
A kérdőív következő részében a területi közigazgatásban 2010 nyara óta megtett
intézkedésekről kérdezzük.
2.1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Kormány fővárosi és megyei kormányhivatalokat
hozott létre kormánymegbízottak vezetésével?
( ) Igen
( ) Nem
( ) Részben igen, részben nem
( ) Nem tudja
Kérjük, fejtse ki, miért ért egyet vagy miért nem ért egyet a
kormányhivatalok kialakításával?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2.2. Miként változott meg saját szervezetének irányítási rendszere az új
minisztériumi és kormányhivatali struktúrának köszönhetően?
( ) Az új struktúra kialakítása nem érintette a szervezetet
( ) Egyáltalán nem egyszerűsödött
( ) Valamelyest egyszerűsödött
( ) Egyszerűbb lett
( ) Sokkal egyszerűbb lett
( ) Nem tudja eldönteni
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III. AZ ÚJ ÁLLAMIGAZGATÁSI JÁRÁSOK KIALAKÍTÁSA
A most következő kérdések az új államigazgatási járások kialakításával kapcsolatosak.
Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az Ön véleménye a járás intézményéről, milyen
funkciókkal és területi keretekben tartaná indokoltnak a járások kialakítását.
3.1. Egyetért-e Ön azzal a szándékkal, hogy a Kormány az államigazgatási feladatés hatáskörök egy részének a járások szintjén is biztosított elérhetőségével egy
helyen, a kormányablakokban integráltan kívánja közelebb vinni az
államigazgatást az ügyfelekhez?
( ) Igen
( ) Nem
( ) Részben igen, részben nem
( ) Nem tudja
Kérjük, fejtse ki, miért ért egyet vagy miért nem ért egyet a járási
kormányablakok kialakításának szándékával?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

3.2. A járások kialakítását milyen feladat- és hatásköri modellben tartaná
legmegfelelőbbnek?

( ) A járás csak a megyei kormányhivatal és szakigazgatási szerveinek
kirendeltségeként működjön
( ) A fentiek mellett a járási hivatalokhoz kerüljenek át a jegyzői államigazgatási
feladat- és hatáskörök közül a speciális szakértelmet igénylők
( ) A járási hivatalokhoz a jegyző államigazgatási feladatokainak és hatásköreinek
döntő többsége kerüljön át
( ) Egyéb feladatmegosztást javasol, éspedig:
…………………………………………………………………………………………………………………………
( ) Nem ért egyet az államigazgatási feladatok járási szintű ellátásával.
( ) Nem tudja eldönteni
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3.3. Közvetlen ügyintézési feladatkörrel felruházott járások esetén mely ügyeket
tartaná meg kizárólagosan a megyei és a fővárosi kormányhivatalnál?
( ) A következőket tartaná meg:
…………………………………………………………………………………………………………………………
( ) Nem tartana meg feladatokat kizárólagosan a kormányhivatalnál
( ) Nem ért egyet az államigazgatási feladatok járási szintű ellátásával
( ) Nem tudja eldönteni
3.4. Mely ügyeket csoportosítana át a jegyzőknél levő feladat- és hatáskörök közül
a járásokhoz?
( ) A következőket csoportosítaná át:
…………………………………………………………………………………………………………………………
( ) Nem csoportosítana át feladat- és hatásköröket a jegyzőktől a járásokhoz
( ) Nem ért egyet az államigazgatási feladatok járási szintű ellátásával.
( ) Nem tudja eldönteni
3.5. Amennyiben átcsoportosítana, ezek közül melyek esetében szükséges
feltétlenül biztosítani a helyben történő ügyintézés lehetőségét?
( ) Mindegyiknél
( ) Csak a következők esetében:
…………………………………………………………………………………………………………………………
( ) Egyéb megoldást javasol, éspedig:
…………………………………………………………………………………………………………………………
3.6. A járási államigazgatási feladat- és hatásköröket Ön szerint mely szervhez
célszerű telepíteni?
( ) A járás székhelytelepülésének jegyzőjéhez
( ) A megyei kormányhivatal alárendeltségében működő járási hivatalhoz
( ) Egyéb megoldást javasol, éspedig:
…………………………………………………………………………………………………………………………
( ) Nem ért egyet az államigazgatási feladatok járási szintű ellátásával
( ) Nem tudja eldönteni
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3.7. Az alábbiak közül melyik integrált igazgatási modellt tartaná szakmailag a
legeredményesebbnek?
( ) A régi járási modellt (A tanácsrendszer bevezetése előtt számuk 150 körüli volt)
( ) A városkörnyéki modellt (1989-ben 132 volt a városkörnyékek száma)
( ) A többcélú kistérségi társulások modelljét (2011-ben 175 a kistérségek száma)
( ) Az okmányirodai körzetek modelljét (2011-ben az okmányirodák száma 281,
melyből 24 Budapesten működik)
( ) Egyéb modellt, éspedig:
…………………………………………………………………………………………………………………………
( ) Nem tudja eldönteni
3.8. Csakis államigazgatási feladatok ellátására Ön szerint hány járás kialakítása
lenne indokolt ma Magyarországon?
( ) Számuk:
…………………………………………………………………………………………
( ) Nincs szükség a járásokra
( ) Nem tudja eldönteni
3.9. Attól függően, hogy hány és mekkora területű járások jönnek majd létre, az
államigazgatási funkciók mellet milyen egyéb feladat-, és hatáskörökkel tudja
elképzelni az új járásokat?
( ) 100-150 járás esetén:
…………………………………………………………………………………………
( ) 150-200 járás esetén:
…………………………………………………………………………………………
( ) 200-250 járás esetén:
…………………………………………………………………………………………
( ) 250-300 járás esetén:
…………………………………………………………………………………………
( ) Nincs szükség a járásokra
( ) Nem tudja eldönteni
3.10. A járások vezető tisztségviselője történetileg a főszolgabíró volt.
Alkalmasnak tartaná-e ezt a titulust a modern kori járások vezető
tisztségviselőinek megnevezésére?
( ) Igen
( ) Nem
( ) Nem ért egyet a járás intézményének visszaállításával
( ) Nem tudja eldönteni
A főszolgabíró helyett milyen titulust javasol a modern kori járás vezető
tisztségviselőjére vonatkozóan?
…………………………………………………………………………………………

110

A véleményvizsgálatok főbb eredményei

3.11. Megítélése szerint miként viszonyulnak a járások kialakításának
gondolatához az Ön szakmai környezetébe tartozó köztisztviselők és
kormánytisztviselők?
( ) Egyértelműen támogatólag
( ) Inkább támogatólag
( ) Kiváró jelleggel
( ) Inkább ellenzően
( ) Egyértelműen ellenzően
( ) Nem tudja
IV. A VÁLASZADÓ STÁTUSZÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
Végezetül szeretnénk, ha válaszolna néhány olyan személyes jellegű kérdésre, melyek az Ön
életkorára, iskolai végzettségére, és más jellemzőire vonatkoznak.
Mi az Ön neme?
( ) Nő
( ) Férfi
Melyik évben született Ön? …………….
Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?
( ) Középiskola
( ) Főiskolai diploma
( ) Egyetemi diploma
( ) Tudományos fokozat (Akadémiai doktor, Kandidátus, PhD)
Hány évnyi közigazgatási gyakorlattal rendelkezik Ön? ……………. év
Hány évnyi közigazgatási vezetői gyakorlattal rendelkezik Ön? ……………. év
Van-e személyes igazgatási tapasztalata az 1984 előtti járásrendszer működésére
vonatkozóan?
( ) Van
( ) Nincs
( ) Nem kíván válaszolni
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Kérjük, az alábbiak közül válassza ki, hogy melyik az Ön munkahelye!
( ) Fővárosi/Megyei Kormányhivatal törzshivatala
( ) Polgármesteri Hivatal
( ) Körjegyzőség
( ) Földhivatal
( ) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
( ) ÁNTSZ
( ) Fogyasztóvédelem
( ) Munkaügyi központ
( ) Munkaügyi Felügyelőség
( ) Munkavédelmi Felügyelőség
( ) Oktatási Hivatal
( ) Nyugdíjbiztosító
( ) Örökségvédelmi Hivatal
( ) Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága
( ) Nemzeti Közlekedési Hatóság
( ) Egyéb, éspedig:
…………………………………………………………………………………………
Amennyiben polgármesteri hivatalban vagy körjegyzőségen dolgozik:
Mi az Ön településének (körjegyzőség esetén a székhelytelepülés)
jogállása?
( ) Főváros, fővárosi kerület
( ) Megyei jogú város
( ) Város (kistérség székhelytelepülése)
( ) Város (nem kistérségi székhely)
( ) Nagyközség
( ) Község
Működik-e okmányiroda a településen (körjegyzőség esetén a
székhelytelepülésen)?
( ) Igen
( ) Nem
Volt-e a múltban az Ön települése (körjegyzőség esetén a
székhelytelepülés) járási székhely?
( ) Igen
( ) Nem volt

***
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A területi közigazgatás átalakításával, annak irányaival kapcsolatos esetleges
megjegyzéseit, további javaslatait ide szíveskedjen leírni:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Kérjük, ossza meg velünk a jelen kutatáshoz, az államigazgatási járások területi
lehatárolásának vizsgálatához kapcsolódó javaslatait is!
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Köszönjük, hogy válaszaival, javaslataival segítette munkánkat!
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