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I. A téma rövid összefoglalása 

A dolgozat két fő részből épül fel, amelyeket a bevezető és a záró gondolatok fognak közre. A 

bevezető sorokban először felvázolom az értekezés szerkezetét, valamint kitérek a kutatás céljára, 

módszerére és a források használatára, majd meghatározom a dolgozat tárgyát. A záró gondolatok 

keretében vonom le az összehasonlítás fő következtetéseit. Végezetül azzal foglalkozom, hogy miként 

lehet modellezni a helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállását. Ennek megfelelően két elméleti 

konstrukciót vázolok fel a jogállásról. Az angol, az amerikai és a magyar szabályozás tanulmányozása 

csupán egy eszköz annak érdekében, hogy a jogállás két szélsőséges változata megformálhatóvá 

váljon, valahogy úgy, ahogyan KJELLBERG tette,
1
 jóllehet senkit sem szerettem volna másolni. 

KJELLBERG modellalkotásával kapcsolatban azt is meg kell jegyezni, hogy a kormányzati szintek közti 

közpénzügyi kapcsolatokkal nem vagy csupán érintőlegesen foglalkozik, ezzel szemben én erre a 

kapcsolatra helyeztem a legnagyobb hangsúlyt. 

 

I.1. Az első rész 

 

Az első rész a helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállásának előkérdéseit tárgyalja. Ez 

fekteti le azokat az elméleti és tételes alkotmányjogi alapokat, amelyekre a második nagy szerkezeti 

egység támaszkodik. A pénzügyi jogi jogállásról szóló gondolatok akkor állhatják ki az idők próbáját, 

ha szilárd alapokra épülnek. A támpontokat az első rész biztosítja, amely nélkül a dolgozat lényegi 

mondanivalóját – elsősorban a pénzügyi jogi jogállás elméleti koncepcióját a záró gondolatok között – 

nem lehetett volna megfogalmazni. A kutatás során nem találtam meg azokat az anyagokat, amelyekre 

való rövid utalással tisztázhattam volna a szuverén hatalomba illeszkedő helyi autonómia fogalmát, a 

helyi hatalom mibenlétét és ezeknek a kérdéseknek az alkotmányjogi vetületét. Az előbbiek alapos 

vizsgálata indokolja az első rész terjedelmét, amelynek a felépítése az alábbiak szerint alakul. 

A magyar és az angol helyi önkormányzatok között csökkentek a lényegi különbségek az 

elmúlt évtizedekben, ahogyan azt a hatályos angol önkormányzati rendszerről szóló alfejezetben 

bemutatom. Tehát a szabályozás közeledik egymáshoz. Például a brit önkormányzatra szabott, a 

dolgozatban elemzett GAME-WILSON-féle fogalom
2
 akár a magyarra (vagy az amerikaira) is 

                                                      
1
 Francesco KJELLBERG: Local Government and the Welfare State: Reorganization in Scandinavia, in: Bruno 

DENTE – Francesco KJELLBERG (szerk.): The Dynamics of Institutional Change. Local Government 

Reorganization in Western Democracies, SAGE, London, 1988, 40-43. old. 
2
 GAME és Wilson azt írja a tananyagként használt könyvben, hogy a helyi önkormányzat: 1) a földrajzi és 

politikai decentralizáció egyik formája; 2) amelyben közvetlenül választott tanács működik; 3) a parlament által 

létrehozva és annak alárendelve; 4) relatív autonómiával felruházva, amely keretei között; 5) szolgáltatások 

széles körét nyújtja; 6) a rendelkezésére álló számtalan eszköz segítségével; 7) részben helyi adókból 

finanszírozva. David WILSON – Chris GAME: Local Government in the United Kingdom, Palgrave Macmillan, 

London, 2011, 37. old. 
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vonatkozhatna, ha az egycélú önkormányzatoktól eltekintünk. A dolgozat első részében legelőször 

azzal a kérdéssel foglalkozom, ami miatt talán mégis van érdemi különbség a magyar és az angol-

amerikai önkormányzat meghatározása között. A helyi önkormányzat szuverén hatalomnak való 

alávetettségét vizsgálom. Azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy miként egyeztethető össze a 

szuverén felsőbbrendűsége a helyi autonómiával, és hogy a helyi önkormányzat a központi hatalom 

vagy a helyi lakosok szerve-e? A vonatkozó gondolatok az első rész első fejezetében kaptak helyet, 

amelynek címe Szuverenitás és autonómia. 

Ezt követően a politikai decentralizációval és az ahhoz szorosan kapcsolódó kérdésekkel 

foglalkozom részletekbe menően az első rész második fejezetében, amelynek címe A helyi 

önkormányzat hatalommegosztásban elfoglalt helye. Az államhatalmi ágak elrendezése az 

alkotmányjog felségterületéhez tartozik. Az alkotmányjog e tekintetben a politika joga, pontosabban a 

politikai hatalom gyakorlásának kereteit lefektető jog. A jogi rendelkezések tárgyalása előtt arra 

törekszem, hogy feltárjam az elméleti alapokat mindhárom jogrendszer területén. Ezért a 

hatalommegosztás általános tana után külön kitérek az ezzel kapcsolatos angol, amerikai és magyar 

felfogásra is. A hatalommegosztással sokan sokat foglalkoztak már. A dolgozat annyiban tud mást 

vagy újat nyújtani, amennyiben a jól ismert írások – például Locke, Montesquieu és Rousseau 

műveinek – minden sorát a helyi önkormányzatok szempontjából elemzi. Ez a megközelítés a magyar 

irodalomban meglehetősen ritka. A központi és a helyi hatalom egymáshoz való viszonya akkor 

mérettetik meg igazán, amikor a szűkösen rendelkezésre álló közösségi források kormányzati szintek 

közti elosztása a tét. Ezért tartom lényegesnek a hatalmak elrendezésének a vizsgálatát a dolgozatban. 

Ezeket követően a helyi önkormányzatok alkotmányjogi jogállásával foglalkozom az első rész 

harmadik fejezetében. Erre azért van szükség, mert az alkotmányos szabályok illesztik az 

államszervezetbe a helyi önkormányzatokat. A vizsgálódás középpontjában a helyi önkormányzatok 

feladat- és hatásköri felhatalmazása áll. A helyi autonómia ugyanis alapvetően attól függ, hogy a 

felhatalmazás mire szól: az önkormányzatok főszabály szerint szinte minden ügyben, vagy csak a 

központ által felsorolt ügyekben járhatnak-e el? Ebben a kérdésben jellemzően alkotmányos szinten 

döntenek az írott alkotmánnyal rendelkező államokban, így például az „Államokban” és hazánkban is. 

Az angol jogban azonban egyszerű törvényekben jelennek meg a szabályok, amelyek a történeti 

alkotmány részévé szakmai közmegegyezés alapján, az idő múlásával válhatnak. A legutóbbi évekig 

ekként tartották számon azt, hogy a korlátozott felhatalmazás, az ultra vires az angol helyi 

önkormányzatok évszázados alkotmányos jellemzője. 

Hangsúlyozandó, hogy az értekezés kereteit bőven meghaladná, ha olyan további témákat is 

feldolgozna, mint például a közfeladatok telepítése, az önkormányzatok belső szervezetének kiépítése 

és az önkormányzati működés törvényessége feletti kontroll. A helyi önkormányzatok közigazgatási 
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jogi jogállásáról külön fejezetet nem tartalmaz a dolgozat.
3
 Szükség szerint azonban érintem ezeket a 

kérdéseket, mert a pénzügyekkel szinte minden összefügg. 

 

I.2. A második rész 

 

A második rész a helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállásáról szól. A pénzügyi jogi 

jogállás általános meghatározása és három területen (Angliában, az USA tagállamaiban és 

Magyarországon) való különös vizsgálata olvasható ebben a szerkezeti egységben. Utóbbit, azaz a 

különös részt két logika szerint lehetett volna felépíteni. Az egyik elsőként a jogrendszerek, a másik 

elsőként a jogintézmények szintjén tagolta volna az ismereteket. A dolgozat az előbb említett 

lehetőséget követi. Ez véleményem szerint csupán döntés kérdése, jóllehet a választással két célt 

szerettem volna elérni. Az egyik, hogy az adott országban alkalmazott jogi technikákat egységben 

mutassam be. A másik, hogy az egyes fejezetek önmagukban is megállják a helyüket, mivel 

jogrendszerenként tagolva írják le a helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállását. Ennek érdekében 

a második rész II-IV. fejezetei tulajdonképpen országleírásokban elemzik azokat a jogi megoldásokat, 

amelyek modelljeiről a második rész I. fejezete tartalmazza az általános ismereteket az alábbiak 

szerint. 

A második rész első fejezete lefekteti azokat a fogalmakat és felvázolja azokat az 

összefüggéseket, amelyek segítségével a helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása értelmezhető. 

E jogállásnak számtalan vetülete van. Szükséges kiemelni, hogy a dolgozat középpontjában annak a 

kérdésnek a megválaszolása áll, hogy miként lehet finanszírozni a helyi önkormányzatokat. Ezt a 

kérdést minden egyes jogrendszerben meg kell válaszolni valamilyen módon. Erre tekintettel a 

költségvetési gazdálkodás fő anyagi problémájával foglalkozom, azaz a helyi költségvetés 

forrásszerkezetével. A helyi adók, a támogatások és a kölcsönök testesítik meg a lényeges bevételi 

forrásokat a második rész tanulsága szerint. A díjak a vizsgált országok közül egyedül az USA-ban 

jelentenek érdemi bevételt, ezért máshol nem térek ki rájuk. 

Megjegyzendő, hogy a második rész első fejezetének bevezető soraiban határozom meg a 

pénzügyi autonómia jelentését is. Eszerint a pénzügyi autonómia egyfelől annyiban biztosított, 

amennyiben a helyi önkormányzat saját döntésével képes meghatározni bevételeinek nagyságrendjét 

vagy legalábbis bevételei jelentős részének nagyságrendjét. Ebben az esetben az önkormányzat nem 

csupán annyi forrásból gazdálkodik, mint amennyit a központi kormánytól kap, hanem önállóan is 

képes a forrásteremtésre. Másfelől a pénzügyi autonómia azt is magában foglalja, hogy a helyi 

önkormányzat szabadon rendelkezhet a költségvetés kiadási előirányzatairól vagy legalábbis a kiadási 

                                                      
3
 A közigazgatási kérdéseket a legújabb irodalomban feldolgozza: HOFFMAN István: Gondolatok a XXI. századi 

önkormányzati jog fontosabb intézményeiről és modelljeiről. A nyugati demokráciák és Magyarország 

szabályozásainak, valamint azok változásainak tükrében, habilitációs disszertáció kézirata, ELTE ÁJK, 

Budapest, 2014 
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előirányzatok jelentős részéről. Ebben az esetben az önkormányzat saját maga dönti el, hogy a 

bevételeket milyen arányban és melyik közfeladat ellátására használja fel. A kiadási oldalon az 

autonómia a helyi igényekhez való alkalmazkodást teszi lehetővé. 

Kiemelendő, hogy szervezeti, eljárási és vagyongazdálkodási kérdések tárgyalását mellőzöm a 

második részben. Azt is szükséges megemlíteni, hogy a kutatás során legalább olyan hangsúlyt 

helyeztem a külföldi megoldások feltérképezésére, mint a hazaira. Az angol és az amerikai 

szabályozást nem egy érdekes kis kitekintésnek szánom, amelyet a magyar rendszer hosszas leírása 

követ. Egyensúlyban szerettem volna tartani az országleírásokat tartalmazó fejezeteket. Ezért a magyar 

szabályozást sem tárgyalom mélyebben vagy másként, mint a külföldit. Más műfaj – például a 

kommentár – való a vonatkozó magyar jog gyakorlatiasabb és terjedelmesebb elemzésére. 
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II. A vizsgálódás célja, módszere és az elemzésbe bevont jogrendszerek 

II.1. A cél és a módszer 

 

Azon túl, hogy három jogrendszer vonatkozó szabályainak rendszerbe foglalt változatát 

elkészítsem, arra törekedtem, hogy feltárjam a helyi önkormányzatok államszervezetben elfoglalt 

helyére és különösen annak egyik vetületére, a pénzügyi jogi jogállásra vonatkozó elméletet, valamint 

hogy következetes fogalmi rendszert alakítsak ki. Utóbbira azért volt szükség, mert – HOBBES 

szavaival – „a világos szó az emberi elme fényessége, de csak akkor, ha pontos definíció révén előbb 

minden kétértelműségtől megtisztítottuk, megszabadítottuk.”
4
 A fogalmi tisztaság a helyi 

önkormányzatok pénzügyi jogi jogállásának általános meghatározásakor igényelt kiemelt figyelmet a 

második rész első fejezetében. A dogmatika tekintetében arra is szükséges rámutatni, hogy mindaddig, 

amíg kortárs szerzők önkormányzati szuverenitásról írnak, helye van a szuverenitás és az autonómia 

fogalmát részletesen elemző fejezetnek a dolgozatban. 

A dolgozat a fentieknek megfelelően elsősorban elméleti munka, ami a doktori disszertációk 

sajátossága és egyben követelménye is. Három következménye van annak, hogy a kutatás hangsúlyát 

az elméletre helyeztem. Egyrészt a dolgozat mondanivalója kevésbé kitett a hatályos jog rendkívül 

gyakori változásának. Másrészt a hatályos jog alkalmazása során felmerülő problémákra elsősorban a 

jogalkotás szintjén kínál megoldási lehetőségeket, modelleket. Ugyanakkor a vonatkozó bírósági 

gyakorlatot is feldolgoztam, amely arra szolgáltat szép példákat, hogy kétséges jogi helyzetben az 

elvekért ítéleteikben kiálló bírók már-már jogot alkotva miként befolyásolták az önkormányzatok 

jogállásának fejlődését. Harmadrészt nagyobb valószínűséggel kerül sor elvi vitára, különböző 

felfogások, illetve logikák ütköztetésére, ahhoz képest, mintha a tételes jog feldolgozásának a szintjén 

maradtam volna. 

Úgy gondolom – és ennek alátámasztása a dolgozat kiemelt célja –, hogy a helyi 

önkormányzatok pénzügyi jogi jogállásának modellezésekor el kell szakadni attól a hagyományos 

közjogi gondolkodástól, amely értelmében egy szerv státusza kizárólag feladat- és hatáskörök 

szabályozása útján határozandó meg. Ez a felfogás a hierarchikus rendszerbe tagozódó közigazgatási 

szervek jogállásához illeszkedik. A helyi önkormányzatok autonómiája azonban azt tételezi fel, hogy 

az önkormányzatok nem a központi hatalom alá rendelve működnek, hanem a központi és a helyi 

választott testületek jogilag szabályozott kapcsolata olyan, amelyben jogok és kötelezettségek is 

kölcsönösen megilletik a központi és a helyi szerveket. Ebben az esetben nem csupán központi-helyi 

hatásköri viták kerülhetnek a bíróságok elé, hanem olyan ügyek is, amelyekben a helyi 

önkormányzatok érvényesítik jogaikat a központi szervekkel szemben, illetve kikényszerítik a 

                                                      
4
 Thomas HOBBES: Leviatán, (ford.: Vámos Pál), Magyar Helikon, Budapest, 1970, 41. old. 
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központi szervek kötelezettségét. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében tanulságos 

olyan pénzügyekkel kapcsolatos döntéseket is ismerni, amelyben egy amerikai bíró – csupán a 

tagállami alkotmányra hivatkozva – megtiltja egy törvény végrehajtását mindaddig, amíg az ágazati 

minisztérium nem folyósítja a decentralizált feladat ellátásához szükséges összes támogatást a helyi 

önkormányzatok számára.
5
 

Véleményem szerint, hogy nem tartható az a nézet, amely szerint az önkormányzati jog 

alakítása során a helyi önkormányzatok szabadon formálható szabályozási tárgyak a törvényhozás 

kezében, és mint ilyenek csupán elszenvedik a szabályozást. Vannak olyan védett „jogaik”, amelyek 

eredendően megilletik a helyi önkormányzatokat. A jogi szabályozás ezeket nem keletkezteti, hanem 

elismeri. A dolgozat első részében tárgyalt gondolkodók többsége azon munkálkodott, hogy feltárja az 

önkormányzatokra vonatkozó szabályozás igazodási pontjait. A helyi önkormányzatok 

intézményesítésekor, valamint bizonyos jogok, feladatok és hatáskörök szabályozásakor a jogalkotó 

nem járhat el teljesen szabadon. Az ésszerűség és a társadalom szerveződésének valóságos jellemzői 

kijelölik a kereteket. A jogviszony, amely lényegében jogok és kötelezettségek összessége,
6
 a központi 

és a helyi szervek vonatkozásában ennek a felfogásnak megfelelően alakítandó ki. E megközelítés 

leképeződésének talán legegyszerűbb példája a Charta egyik rendelkezése,
7
 amely úgy szól, hogy a 

helyi önkormányzatokkal konzultálni szükséges a rájuk vonatkozó döntések meghozatala előtt. A helyi 

önkormányzatot különösen akkor kell partnerként kezelni, amikor a rá vonatkozó döntéseket hozzák. 

A pénzügyi jogi jogállást tekintve a saját bevételekhez és az állami támogatásokhoz való jog 

emelendő ki. Ezekről a dolgozat második része értekezik. Itt is szükséges utalni arra a nagy 

vállalkozásra, amelynek keretében BUCHANAN megkísérelte a horizontális közpénzügyi kiegyenlítésre 

szolgáló támogatásokat önkormányzati jogként értelmezni,
8
 valamint a teljes állami finanszírozási 

kötelezettségre Michiganben,
9
 továbbá arra, hogy a magyar Alkotmány 44/A. § szakasza 

önkormányzati alapjogokat fektetett le és a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 

továbbiakban: Ötv.) elismerte az önkormányzati bevételhez való jogot.
10

 

                                                      
5
 A vonatkozó eseteket a dolgozat második részének III.2.2. pontja tárgyalja. Ezek közül kiemelendő a Schmidt, 

490 N.W.2d at 589. számú ügy, amelynek korszakalkotó rendelkező része a következő: A bíróság megtiltja a 

hulladékgazdálkodási törvény végrehajtását mindaddig, amíg a törvényhozás, ahogyan a HEADLEE 

alkotmánymódosítás megköveteli, nem nyújt támogatást az emelt szintű közfeladat-ellátás szükséges 

költségeinek a finanszírozására. 
6
 LAMM Vanda – PESCHKA Vilmos (szerk.): Jogi lexikon, KJK-KERSZÖV, Budapest, 1999, jogállás címszó, 

294 old. 
7
 Ezt a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény 

kihirdetéséről szóló 1997. évi XV. törvény (a továbbiakban: Charta) 4. cikk 6. pontja is deklarálja. Lehetőség 

szerint a tervezési és döntéshozatali eljárás során, megfelelő időben és formában, ki kell kérni minden olyan 

ügyben a helyi önkormányzat véleményét, amely őket közvetlenül érinti. 
8
 James M. BUCHANAN: Federalism and Fiscal Equity, The American Economic Review, 40. évf., 1950/4., 583-

599. old. 
9
 Constitution of Michigan Art IX Sec 25, 29 ,30. Lásd a dolgozat második részének III.2.2. pontját 

10
 Ötv. 1. § (5) (Hatálytalan 2013. január 1-jétől) Törvény a helyi önkormányzatnak kötelező feladat- és 

hatáskört is megállapíthat. A kötelezően ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározásával 

egyidejűleg az Országgyűlés biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a költségvetési 

hozzájárulás mértékéről és módjáról. 
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A dolgozat írásakor a funkcionális jogösszehasonlítás módszerét hívtam segítségül. Gustav 

RADBRUCH úgy fogalmazott, hogy azok a tudományok, amelyek saját módszerük tanulmányozásával 

vannak elfoglalva, betegségben szenvednek.
11

 A betegnek nyilvánítás elkerülése érdekében a 

módszertant szűken mutatom be. 

A funkcionális megközelítést azért választottam, mert egyetértek azzal a vélekedéssel, hogy 

mindegyik jogrendszer alapvetően ugyanazokkal a problémákkal szembesül, ezeket változatos módon 

oldja meg, jóllehet az eredmény gyakran hasonló.
12

 Természetesen ez a kijelentés a nyugati típusú 

demokráciák tekintetében lehet helytálló. Ahogyan fentebb írtam, a dolgozatban vizsgált fő kérdés az, 

hogy miként történjen a helyi önkormányzatok finanszírozása. Ezt a problémát Angliában, az USA 

tagállamaiban és Magyarországon is meg kell oldani. Ezért azokat a jogintézményeket vizsgálom, 

amelyeken keresztül a helyi önkormányzatok forráshoz jutnak. Arról is szó volt az előzőekben, hogy 

nem az összes finanszírozási eszközzel foglalkozom, hanem csupán azokkal, amelyek jelentős 

arányban jelennek meg a helyi forrásszerkezetben. 

A módszertannal kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a kormányzati hatalom vertikális 

megosztásának két típusa különíthető el. Az egyik kizárólag a szövetségi (föderális) államhoz 

kapcsolódik, amelyben a föderáció alkotmánya a szövetségi kormányzat és a tagállami kormányzatok 

közt rendezi el a feladat- és hatásköröket. A másik az unitárius államban is megfigyelhető, 

amennyiben a jogrendszer autonómiát biztosít a helyi önkormányzatok számára meghatározott ügyek 

körében. A szövetségi-tagállami, illetve a központi-helyi viszonyokkal összefüggésben hasonló 

elméleti és gyakorlati problémák merülnek fel, hiszen mindkét esetben a kormányzati hatalom területi 

alapon tagolódik. Az irodalomban gyakran alkalmazzák az egyikre vonatkozó megállapításokat a 

másikra is az alapvető hasonlóság miatt. Elsősorban a tagállamokra tett megállapításokat ültetik át 

megfelelően a helyi önkormányzatokra. A dolgozat második része több ilyen példát mutat be a 

pénzügyi jogi jogállást meghatározó technikák köréből. 

A tagállamok és a helyi önkormányzatok alapvető különbségére azonban figyelemmel kell 

lenni. A tagállam jogállása erősebb. Államról van szó, amelynek léte nem tehető szövetségi döntés 

függvényévé, hiszen a tagállam a szuverenitás részleges hordozója. A föderális állam lényegéhez 

tartozik, hogy a tagállamok a föderáció építőelemei. A helyi önkormányzat jogállása gyengébb. 

Létezése és autonómiájának tartalma sokkal nagyobb mértékben függ a központi hatalomtól. 

Pozitivista megközelítésben a helyi önkormányzati rendszer minden vetülete kitett a tételes központi 

                                                                                                                                                                      
Ötv. 87. § (2) Új önkormányzati feladat megállapítása esetén az Országgyűlés egyidejűleg biztosítja az 

ellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet. 
11

 “Sciences which have to busy themselves with their own methodology are sick sciences.” Idézi: Konrad 

ZWEIGERT – Hein KÖTZ: Introduction to Comparative Law, Oxford University Press, Oxford, 1994, 29. old. 
12

 „Legal system of every society faces essentially the same problems, and solves these problems by quite 

different means though very often with similar results.” 

Konrad ZWEIGERT – Hein KÖTZ: Introduction to Comparative Law, Oxford University Press, Oxford, 1994, 31. 

old. 
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jog rendelkezéseinek. Eszerint a helyi önkormányzatok legfeljebb az állam egyik lehetséges 

építőelemei. 

II.2. Az elemzésbe bevont jogrendszerek magyarázata 

 

Az összehasonlítást azért és úgy választottam, hogy a hazai irodalomban mostohán kezelt 

ismeretanyagot tárjak fel. Az összehasonlítás értelme ugyanis pontosan az, hogy olyan tudáshoz vezet, 

amely másként nem érhető el.
13

 Kutatásaim során azzal szembesültem, hogy az angolszász 

megoldásokkal alig foglalkozik a mai magyar irodalom. Az angol és az amerikai szabályozás 

megismerése önmagában is értékes. Ezen túlmenően hasznosítható is abban az értelemben, hogy nem 

kell kitalálni azt, amit már más jogrendszerekben korábban intézményesítettek, és tanulni lehet az ott 

felhalmozott tapasztalatokból. 

Nem vitás, hogy az összehasonlításba bevont államok körében nagy eltérések vannak a 

társadalmi, gazdasági és politikai viszonyokat illetően. Ezért törekedtem arra, hogy a szabályozás 

mellett a szabályozási környezetet és a történeti folyamatok alakulását is bemutassam. Tulajdonképpen 

minden jogintézmény esetében elemeztem a jelenleg hatályos és az azt megelőző szabályozást. A 

modellváltások indokainak, buktatóinak vagy éppen sikereinek nyomon követése tanulságos volt 

számomra. A modellekben való gondolkodás segítséget nyújtott abban, hogy az egyes megoldások 

lényeges tartalmát, előnyeit és hátrányait általánosságban fogalmazzam meg. Az országleírások pedig 

lehetővé tették, hogy az egyes modellekbe tartozó jogintézményeket az élő jog szintjén tárgyaljam. 

Az előző pontban írtak kiegészítéseként két kérdést szükséges alaposabban körüljárni. Mit 

mivel lehet összehasonlítani, és miért pont az angol és az amerikai jogrendszert vontam be az 

összehasonlításba? 

Az első kérdésre az összehasonlítás választott módszertana – a funkcionális jogösszehasonlítás 

– alapján a válasz az, hogy azokat a jogintézményeket lehet összehasonlítani egymással, amelyek 

azonos probléma megoldására valók. A módszert ezért nevezik funkcionálisnak. Így például a 

kölcsönfelvétel korlátozását megvalósító rendelkezések éppúgy összevethetők a magyar, az angol és 

az amerikai tagállami jog bevonásával, mint a magyar, a német és a francia bevonásával. Véleményem 

szerint nem helyénvaló az a feltevés, hogy például a német kölcsönfelvételi korlát csupán azért 

alkalmasabb az összehasonlításra, mert a magyar önkormányzati jog közelebb áll – vagy valaha 

közelebb állt – a némethez, mint az angol vagy az amerikai. A probléma minden területen azonos: a 

túlzott önkormányzati eladósodást meg kell előzni. A vonatkozó jogi rendelkezések tehát megfelelően 

összevethetők. A megfelelő összevetéshez szükséges figyelembe venni azt a környezetet, amelyben a 

                                                      
13

 “This, in essence, is what is meant by “comparative knowledge,” namely, something more than a simple 

juxtaposition of (tax) laws in different countries. It is knowledge which emerged from such a comparison and 

which could not have been produced in a non-comparative fashion.” 

Omri Y. MARIAN: The Discursive Failure in Comparative Tax Law, American Journal of Comparative Law, 58. 

évf., 2010/2., 421. old. 
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szabályozás érvényesül. Ezért vizsgálja a dolgozat szélesebb kontextusban az egyes jogintézményeket, 

és ezért mutatja be a jogfejlődés főbb állomásait Angliában, az USA-ban és Magyarországon. 

A második kérdésre, hogy miért pont az amerikai és az angol jogrendszert választottam, a 

válasz egész egyszerűen lehetne önmagában az is: a kutató kíváncsisága miatt. Fentebb szóba kerültek 

a nyelvi korlátok és az, hogy sokkal több új ismeretet lehet közvetíteni a magyar irodalom irányába az 

angol és az amerikai önkormányzati jog legújabb fejleményeiről, mint például a németről. Az 

angolszász és a kontinentális szabályozás között interakció mindig is volt legalább a tudományos 

igényű vizsgálódás szintjén. Ezt érdemes fenntartani. Ezeken túl az angol önkormányzati szabályozás 

21. századi reformja csemege a téma kedvelőinek. Gondoljunk bele, az Európai Unió egyik tagállama 

sorozatban az ellenkező irányba tesz lépéseket, mint a másik. A magyar jogalkotó azokra a modellekre 

vált, amelyeket az angol levált.  
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III. A kutatási eredmények összegzése és hasznosíthatósága
14

 

III.1. A helyi adók 

 

Angliában a magánszemélyek ingatlanvagyonának az adóztatása az 16-17. század fordulójáig 

vezethető vissza. Ekkor vezették be a domestic rate-et. A jelenleg hatályban lévő angol helyi adó 

(council tax) egy vagyonadó, amely a lakosokat közvetlenül terheli. Ilyen típusú adó uralkodik az 

USA tagállamaiban is az első telepesek megérkezése óta, bár az Államokban a 20. század folyamán 

más helyi adók is megjelentek. Ennek ellenére még mindig a magánszemélyek ingatlana áll a helyi 

adóztatás középpontjában mindkét jogrendszerben. Magyarországon a helyi adórendszer több adóból 

épül fel, amelyek közül kiemelkedik a HIPA. A vállalkozási tevékenységet nem végző helyi lakosok 

azonban szerény mértékben járulnak hozzá a helyi adóbevételekhez, jóllehet a helyben nyújtott 

közszolgáltatások túlnyomó többségének hasznait ők élvezik. 

Az építményadó és a telekadó nem sikeres hazánkban. Ugyanakkor a helyi vagyonadók 

súlyának emelésére irányuló javaslat megfogalmazásakor körültekintően kell eljárni. Nem vagyunk 

olyan helyzetben, hogy megszakítások nélküli évszázados hagyományokra támaszkodjunk. Ezért nagy 

kihívás elfogadtatni egy olyan közterhet, amely egyenes adóként tulajdonképpen azt adóztatja, hogy 

van hol lakni. Ha az angol szabályozásra visszagondolunk, akkor megállapíthatjuk, hogy a tulajdonosi 

minőség önmagában csak a legutolsó (hatodik) esetben elegendő ahhoz, hogy egy személy az adó 

alanyává váljon. A tanácsi adó az adókötelezettséget az első öt helyen annak címzi, aki a lakásban él 

és megfelelő joga van erre. Megjegyzendő azonban, hogy véleményem szerint a lakhatást semmivel 

sem ördögibb adóval terhelni, mint az alapvető élelmiszerek és szolgáltatások fogyasztását, illetve a 

munkavégzést. 

A helyi vagyonadók súlyának a növelése nem kizárólag a helyi adópolitika függvénye. Ahhoz, 

hogy a helyi vagyonadóztatás érdemi bevételt generáljon az adóforrás kimerítése nélkül, a magyar 

adórendszerben helyet kell számára biztosítani. A helyi vagyonadók sikeres integrációja azt feltételezi, 

hogy más adónemek terhelése csökkenjen. Ezért igazán mély reformot akkor lehetne végrehajtani a 

helyi adók rendszerében, ha az a magánszemélyeket (fogyasztókat) terhelő központi adók 

átgondolásával járna együtt. 

Ami a helyi adók szabályozását illeti, a zárt listás törvényi keretek alkalmazásával és az 

adóerő-képesség kiaknázására való ösztönzéssel egyetértek. Ezeket meg kell, illetve kellett volna 

őrizni. A HIPA leváltása nem célszerű szerintem. Az angol tanulságok megfelelően alkalmazhatók 

ebben az esetben. Szükség van olyan helyi adóra is, amely a helyben végzett vállalkozási tevékenység 

káros külső gazdasági hatásait ellentételezi, és amely a GDP bővülés adóbevétel-növelő hatásából 

                                                      
14

 Ebben a fejezetben nem használok hivatkozásokat egy kivétellel. Az itt írtak alátámasztására a dolgozat 

szolgál. 
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részesíti a helyi önkormányzatokat. A helyi pénzügyi autonómia nem azt kívánja, hogy a HIPA-t 

leváltsák, hanem azt, hogy olyan szabályozási helyzetet alakítsanak ki, amely lehetővé teszi egy másik 

helyi adó felemelkedését a HIPA mellé.  

Azt gondolom, hogy ennek a másik helyi adónak olyannak kellene lennie, amely megteremti 

az összeköttetést a lakóhelyen nyújtott közszolgáltatások fogyasztása és az azokhoz való anyagi 

hozzájárulás között. Nem érdemes a továbbiakban azt a látszatot fenntartani, hogy az állandó 

lakosoknak – tehát nem a turistáknak, akiket terhel az idegenforgalmi adó, és nem is a vállalkozóknak, 

akik kitermelik a HIPA-t – alig kell helyi adót fizetniük ahhoz képest, hogy milyen mértékben veszik 

igénybe nap, mint nap az infrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatásokat és a decentralizálva maradt 

humánszolgáltatásokat. A legkézenfekvőbb megoldás az építményadó és a telekadó megújítása lenne. 

Kétségkívül számos előnye van a helyi ingatlanadónak. Ezek közé tartozik például, hogy megteremti 

azt a kapcsolatot, amelyről fentebb írtam, azaz a helyi közszolgáltatások fogyasztását összekapcsolja a 

helyi teherviseléssel. Mégsem gondolom, hogy ez lenne a helyes irány. Egyetértek ugyanis Seligman 

kritikai megjegyzéseivel, amelyeket a vagyonadókkal kapcsolatban megfogalmazott. 

A magam részéről a pótadóztatásban gondolkodom oly módon, hogy a helyben képződő 

költségvetési források kiegészítő helyi adómértékkel számított részét automatikusan visszajuttatják az 

önkormányzatoknak. Megjegyzendő, hogy a klasszikus adónemekből származó bevételek mindegyike 

helyben képződik. Az áfabevétel ott, ahol a teljesítési hely található. A társasági adóbevétel ott, ahol az 

adóalany székhelye vagy telephelye fekszik. A személyi jövedelemadóból származó bevétel ott, ahol a 

munkát végzik, egyéb esetben – a lényeget tekintve –, ahol a magánszemély állandó lakóhelye van. A 

helyben képződő forrás egyszerre jelentkezik az országhatáron belül és valamelyik önkormányzat 

illetékességi területén belül. 

Az általános forgalmi adó abból a szempontból megfelelő lenne a megosztásra, hogy 

viszonylag stabil és országosan összesítve jelentős bevételeket biztosít. Két ok miatt el kell azonban 

vetni. Egyrészt az általános kulcsa jelenleg kiemelkedően magas. Ez azonban még csak-csak 

orvosolható lenne egyszerűen úgy, hogy az Országgyűlés csökkentené a központi mértéket. Másrészt – 

és ez a fő elvi ok – a termékek értékesítésének és a szolgáltatások nyújtásának a helye sok esetben nem 

az állandó lakóhely szerinti önkormányzat illetékességi területe, hanem azok a fogyasztási központok, 

ahol a nagy áruházak, a szórakoztató centrumok és a forgalmi csomópontok találhatók. Az a bizonyos 

kapcsolat nem lenne tehát biztosított. 

A társasági adó nem a magánszemélyeket terheli. A HIPA ellensúlyozza a káros külső 

gazdasági hatásokat és részesíti a GDP növekedésből a helyi önkormányzatokat. Ezen felül a társasági 

adóból származó bevétel Magyarországon alacsony. Mindezek miatt a társasági adó nem biztosít 

megfelelő alapot a pótadóztatáshoz. Arra nem célszerű pótadót építeni hazánkban. 

Nem marad más, mint visszatérni ahhoz a gondolathoz, hogy a személyi jövedelemadót 

kössük össze a helyi költségvetéssel. Ennek történeti hagyományai is vannak Magyarországon. A 

megosztott központi adóhoz képest egy fokkal jobban szolgálná a helyi pénzügyi autonómiát, ha az 
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önkormányzatok néhány „helyi” százalékot saját döntésükkel ráépíthetnének a törvényben 

szabályozott adóalapra. Korlátok között helyi körülményektől függő kedvezmények és mentességek 

alkalmazására is érdemes lenne felhatalmazni a képviselő-testületet. A helyi személyi jövedelemadót 

annak az önkormányzatnak a költségvetésébe lenne indokolt befizetni, amelynek illetékességi 

területén az adóalany állandó és/vagy szokásos tartózkodási helye található. Így létrejönne a kapcsolat 

a lakóhelyen nyújtott közszolgáltatások fogyasztása és az azokhoz való anyagi hozzájárulás között. Ha 

a munkavégzés helye jelölné ki a bevételre jogosult önkormányzatot, akkor a kapcsolat ismét sérülne. 

Megjegyzendő, hogy az adóalany a munkavégzés helye szerinti önkormányzat közszolgáltatásait is 

fogyasztja. Ez tipikusan olyan túlcsordulás, amely támogatással kezelhető, hiszen a támogatások egyik 

klasszikus céljáról van szó. 

Amint azonban fentebb írtam, az érdemi helyi adóreform megvalósíthatatlan az egész 

adórendszer átgondolása nélkül, amire ez a dolgozat nem vállalkozott. Annyit azonban szükséges 

megjegyezni, hogy egy újabb helyi adó felemelkedése azáltal teremt helyet magának az 

adórendszerben, hogy kevesebb támogatást kell nyújtani a helyi önkormányzatok számára, ezért a 

központi költségvetés adóbevételei arányosan csökkenthetők. 

A 2015-től hatályos települési adó kétségkívül sok lehetőséget kínál, azonban számos kérdést 

is felvet. A globalizált és integrált gazdasági viszonyok nem férnek össze az önkormányzatonként 

változó adórendszerrel. A központi adók szintjén is kihívás elfogadtatni a nemzeti sajátosságokat. A 

magyar települési adóval kapcsolatban elsősorban arra szükséges utalni, hogy a központi és a helyi 

adópolitika összhangja nem biztosított. Még csak a helyi összesített adóterhelés sincs korlátozva. 

Legfeljebb az alkotmányból következő arányosság elve hívható segítségül. Azt nem gondolom, hogy a 

nyílt listás megoldást, mint modellt egyszer és mindenkorra el kell vetni, de azt gondolom, hogy a 

vonatkozó magyar szabályozás nem megfelelő. Az országos garanciális szabályokat szükséges 

átgondolni. 

 

III.2. A támogatások 

 

Úgy gondolom, hogy a támogatásokkal összefüggésben a legjelentősebb tanulság, ahogyan a 

decentralizált közfeladatok teljes finanszírozását – egyébként eltérő módon – biztosítják Angliában és 

az USA egyes tagállamaiban. Mindkét területen alkalmazzák az aranyszabályt. A működési 

költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell állniuk, éven túli kölcsön a felhalmozási 

kiadásokra vehető fel korlátok betartása mellett. Ez csak akkor érhető el, ha a különböző finanszírozási 

csatornákon keresztül összesen annyi forrás érkezik a helyi költségvetésbe, amely elegendő a 

közfeladatok ellátásához. Részleges finanszírozás esetében a feladatokat is csak részben látják el. 

Az angol szabályozás abból indul ki, hogy a tanácsi adóból származó bevételek rugalmasan 

alakíthatók a kiadások függvényében. A helyi költségvetésben sorra veszik az összes kiadást, 
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amelyből kivonják a tanácsi adón kívül az összes bevételt, köztük a támogatásokat is. A különbség 

egészét (council tax requirement) a tanácsi adóból kell megfinanszírozni. Ebben a megoldásban a 

veszélyt az jelenti, hogy a helyi adóterhelés túl magassá is válhat, amennyiben a helyi 

önkormányzatok a kiadásokat nem tartják kordában, vagy amennyiben csökkennek a központi 

támogatások. A központi kormány ezért azt a szerepet vállalta magára, hogy őrködik a helyi 

adóemelés indokoltsága felett. A helyi adóerő-képesség ki nem aknázása még csak fel sem merül. Azt 

azonban látni kell, hogy a decentralizált közfeladatok központi alulfinanszírozásának egyenes 

következménye Angliában a tanácsi adó emelése. 

Tíz amerikai tagállamban abból indulnak ki, hogy a decentralizált közfeladatok körét csak 

abban az esetben lehet bővíteni, ha az okozott költségek egészét központi támogatással fedezik. Itt azt 

veszik alapul, hogy az önkormányzati bevételek, köztük a helyi adók és támogatások, valamint a 

helyben nyújtott közszolgáltatások kiadásai között az egyensúly már beállt. A helyi adóerő-képességet 

maximálisan kihasználják különösen a közvetlen demokrácián alapuló kontrollra tekintettel. Ezt az 

állapotot a tagállamnak tiszteletben kell tartania. A tagállami kormányzat döntése, amely egy új feladat 

átadását vagy a fennálló terhesebbé tételét foglalja magában, nem kényszerítheti a helyi 

önkormányzatokat arra, hogy növeljék a helyi adóterhelést. A terhek ilyen típusú áthárítása tilos. Ha a 

tagállami kormány nagyobb szerepet kíván róni a helyi önkormányzatokra a közfeladatok ellátása 

tekintetében, akkor gondoskodjon saját maga központilag a szükséges forrásokról és bocsássa azokat a 

helyi önkormányzatok rendelkezésére. Ez azért van így, mert a helyi adóterhelést a választópolgárok 

többségének tűréshatáráig fokozták az adóforradalmak idejére. Ebben a logikában az 

alulfinanszírozásnak nincs helye. A decentralizáció kiterjesztésének egyenes következménye a 

támogatások növelése. 

Ezekhez képest a magyar megoldás az lett az Alkotmánybíróság megengedő gyakorlata 

alapján, hogy a komplex finanszírozás rendszerében nem lehet számon kérni egy-egy decentralizált 

közfeladat teljes központi támogatását. Az összes önkormányzati bevétel együttesen fedezi az összes 

kiadást, ezért a feladatok és a támogatások egyediesített vizsgálata mellőzendő. Ezt a megállapítást 

önmagában nem érheti kritika. A probléma abból származott, hogy a megközelítés teret nyitott az 

alulfinanszírozás lehetőségének, mert nem volt egyenes következménye egy feladat 

decentralizálásának vagy terhesebbé tételének. A támogatások és a helyi adóbevételek vagy bővültek 

arányosan, vagy nem. Esetleg a számlák kifizetetlenül maradtak hosszú időn keresztül, vagy éppen a 

likvid hitel év végi jóváírásával, majd szinte azonnali megújításával kezelték a működési hiányt. Ezzel 

a felfogással szakítani szükséges. Azt kell belátni, hogy a működési költségvetés csak akkor állhat 

egyensúlyban, ha a finanszírozás teljes mértékű. Ez független attól, hogy a helyi önkormányzatok 

finanszírozási rendszerét forrásszabályozásnak vagy feladatfinanszírozásnak nevezzük. 

Ismét hangsúlyozandó, hogy a teljes mértékű finanszírozáson azt értem, hogy a különböző 

finanszírozási csatornákon keresztül az önkormányzatok annyi bevételhez jutnak, amely egészében 

fedezi a közfeladatok ellátásának költségeit gazdaságos, eredményes és hatékony gazdálkodás 
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folytatása mellett. A teljes mértékű finanszírozás tehát nem egyezik meg a teljes mértékű állami 

támogatásokkal való finanszírozással. A teljes mértékű finanszírozás során az önkormányzatok 

érdekeltségét a saját források feltárásában fenn lehet és kell is tartani például az adóerő-képesség 

megfelelő szabályozásával. Ugyanakkor a pazarlást nem tűri meg a rendszer a gazdaságos, 

eredményes és hatékony gazdálkodás követelménye miatt. A helyi önkormányzatok finanszírozási 

rendszerét tehát úgy kell kialakítani, hogy a helyben képződő források feltárására és a takarékos 

gazdálkodásra ösztönözzön. A szabályozás eredményének minden esetben annak kell lennie, hogy a 

működési költségvetés egyenlege legalább nulla. Annak a felfogásnak, amely hazánkban elterjedt a 

forrásszabályozással kapcsolatban, az volt az alapvető problémája, hogy szem elől tévesztette ezt a 

célt. A saját források feltárására való hivatkozás nem ronthatja le a teljes finanszírozást, jóllehet az 

ösztönzésnek a finanszírozási rendszer részét kell képeznie. 

 

III.3. A kölcsönfelvétel 

 

Magyarországon a költségvetési kérdéseket a közvetett demokrácia intézményein keresztül 

intézzük, legyen szó akár országos, akár helyi ügyekről. Az USA tagállamaiban a 19. század utolsó 

harmadában kialakult az a gyakorlat, hogy helyi népszavazáson döntenek a kölcsönfelvételről. A 

közvetlen demokrácián alapuló kontroll teljesen következetes abból a szempontból, hogy a helyi 

lakosok teremtik meg az adósságszolgálat finanszírozási hátterét vagyonadó formájában, hacsak a 

tagállami vagy a föderális kormány ki nem menti a helyi önkormányzatot. Ezen felül a részvételi 

költségvetési eljárás is terjed az USA-ban, amelyről röviden volt szó a dolgozat első részében (II.2.6.). 

Angliában is megfigyelhető a közvetlen demokrácia térnyerése költségvetéssel kapcsolatos 

kérdésekben. Például a miniszter által túlzónak minősített tanácsi adóemelést a helyi népszavazás 

teheti érvényessé. A helyi kölcsönfelvételt azonban nem bízzák a helyi lakosokra. 

Úgy gondolom, hogy Magyarországon nem érett meg a helyzet arra, hogy az önkormányzati 

kölcsönfelvétel feletti kontrollt a helyi választópolgárok kezébe adják. A demokratikus rutinoknak 

előbb mélyen be kell ágyazódniuk a társadalomba, amelyre csak akkor nyílna lehetőség, ha a 

törvényalkotó a költségvetést érintő kisebb ügyekben teret adna a helyi népszavazásnak. Nem vagyok 

meggyőződve arról, hogy ez a technika sikerre vihető évszázados gyakorlat nélkül. 

Illúziók kergetése helyett azzal érdemes foglalkozni, hogy az aktív vagy a passzív kontroll 

felel-e meg jobban a magyar környezetnek. Két egyaránt fontos érdek feszül egymásnak. Az egyik, 

hogy a Kormány tartsa kézben az adósság felhalmozását az államháztartás egészében. Az uniós 

követelmények, az Alaptörvény adósságféke és egyáltalán a fenntartható államháztartási folyamatok 

miatt ez az ország összes lakosának az érdeke. A rész nem veszélyeztetheti az egészet. A másik, hogy 

a helyi önkormányzat saját maga dönthessen az adósságot keletkezető ügyletekről, hiszen az 

önkormányzat magát kötelezi, nem mást. Az egész nem szólhat bele a rész kérdéseibe. A képviselő-
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testület ugyanis a döntést a helyi lakosok érdekében hozza meg, nem más érdekében. A rész és az 

egész ebben a kérdésben is szembekerülhet egymással. Például gondoljunk arra a helyzetre, hogy az 

országos adósságcélt egy-két önkormányzat kölcsönfelvétele miatt nem sikerül teljesíteni, de azoknak 

az önkormányzatoknak a kölcsönre szükségük volt céljaik elérése érdekében, és gazdálkodásuk 

fenntartható marad hosszútávon. 

A törvényhozó a normatív szabályon alapuló kontroll intézményesítésével nem közvetlenül 

avatkozik be a rész és az egész viszonyába. A helyi önkormányzatoknak önkéntesen kell követniük az 

adósság felhalmozását korlátozó szabályokat, amelyeket az Országgyűlés fektet le. A szabályok 

megsértésének a passzív kontroll esetében is van jogkövetkezménye. Az adósságot keletkeztető ügylet 

érvénytelen. Kérdés, hogy szükség van-e nagyobb garanciára annál, mint amit ez a megoldás kínál. Ha 

igen, akkor az aktív kontrollra szükséges támaszkodni. Ebben az esetben az ügylet érvényessége attól 

függ, hogy a Kormány vagy annak egyik szerve hozzájárul-e a megkötéséhez. A korlátozó szabályok 

betartásának tehát nagyobb a valószínűsége. Véleményem szerint az aktív kontrollnak más előnye 

nincs. Abba az irányba nem érdemes elindulni, hogy a Kormány a képviselő-testületnél jobban meg 

tudja ítélni, hogy szükség van-e a kölcsönfelvételre vagy sem. A decentralizáció pont azon alapul, 

hogy a helyi ügyekben a helyiek képesek a legjobb döntést hozni. A helyben rendelkezésre álló 

képességeket és szándékokat sem érdemes megkérdőjelezni. Alaptalan törvényszerűen létező 

különbséget feltételezni a helyi vezetők és az országos vezetők színvonala között. Annál is inkább, 

mert számos olyan országos politikus ismert Magyarországon, aki a kispolitikában pallérozódott és a 

fordított karrierre is vannak példák. Ha ezeket kétségbe vonjuk, az összes önkormányzatot 

felszámolhatjuk. 

Az aktív modellen alapuló jogintézmény előnyének azonban ára van. A Kormány jogilag 

biztosított hatalmi szóval dönti el, melyik önkormányzat vehet fel kölcsönt és melyik nem. Ez a 

probléma úgy kezelhető, hogy az Országgyűlés olyan szabályozást alakít ki, amely nem ad teret a 

politikai diszkréció gyakorlásának, hanem szabályszerűségi szempontoktól teszi függővé a 

hozzájárulást. Ha ez valóban így történne, akkor a döntésre megfelelő fórum nem is egy politikai 

testület lenne, hanem egy független szakmai szervezet, például a bíróság, amelyhez az önkormányzat a 

kormányhivatal által hozott hozzájárulást elutasító határozat felülvizsgálataként fordulhatna. Az 

államháztartásban való kölcsönfelvétel azonban sosem lesz tisztán jogkérdés. Politikai felelősséggel 

jár a jelen és a jövő generációnak az irányába is. 

A hatályos magyar szabályozásban a Kormány politikai diszkréciót egy feltétellel 

összefüggésben gyakorolhat. A helyi kölcsönfelvételhez egyebek mellett akkor járul hozzá, ha az nem 

veszélyezteti a költségvetési törvényben kitűzött adósságcélt, amely 2014. év végi tervezett állapot 

szerint 40 milliárd Ft. Ez jelenti a magyar aktív kontroll szűk keresztmetszetét. Gondoljunk bele, hogy 

az országosan összesített helyi adóbevételek kevesebb, mint 7 százalékáról van szó. A többi saját 

bevétellel még nem is számoltam. Az egyes helyi önkormányzatok a saját bevétel 50 százalékáig 

vehetnének fel egyébként kölcsönt. Tehát az országos cél jóval alacsonyabb, mint a Gst. által 
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megengedett eladósodottsági mutató. Ilyen körülmények között mindegyik hozzájárulás iránti kérelem 

konkurál a másikkal. A szabályozás hallgat arról, hogy a Kormánynak mi alapján kell döntenie. Ami 

marad, az a politikai diszkréció. Ez különösen azért problémás, mert így a Kormány dönt arról is, hogy 

az uniós pályázatok önrészéhez melyik önkormányzat vehet fel kölcsönt és melyik nem. 

 

III.4. Az elméleti koncepció: a helyi önkormányzatok jogállásának két szélsőséges változata 

 

A záró sorokban azzal a gondolattal foglalkozom, hogy az elmélet szintjén miként vázolhatók 

fel az önkormányzati szabályozás olyan megoldásai, amelyek következetesen egymásra építik a 

jellegük alapján összetartozó, természetüknél fogva egymáshoz illeszkedő jogintézmények modelljeit. 

Az eredmény nem is lehet más, mint két, egymással szöges ellentétben álló önkormányzati jogállás 

körvonalazása: az organikus önkormányzaté és a mesterséges önkormányzaté. A helyi 

önkormányzatok jogállásának rendszerbe foglalásakor a rendező elv az általam elképzelt 

koncepcióban az, hogy az önkormányzat eredetét mire vezetjük vissza. Egyfelől a helyi önkormányzat 

felfogható úgy, mint a helyi társadalom szerve, amely a helyben élő közösség természet adta joga 

alapján létezik; másfelől úgy is, mint egy jogintézmény, amely a központi jogalkotó tetszése szerint 

létezik az állam helyi szerveként.
15

 

Ahogyan a dolgozatban végig, úgy az elméleti koncepcióban is a központi és a helyi 

kormányzati szint egymáshoz való viszonyával foglalkozom. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a 

helyi önkormányzat és a helyi lakosok vagy a helyi önkormányzatok egymással fenntartott kapcsolata 

lényegtelen lenne. A helyi önkormányzat autonómiája azonban azt a viszonyt ragadja meg, amelyet a 

két kormányzati szint egymással fenntart. 

Hangsúlyozandó, hogy a koncepció nem szakaszról szakaszra kidolgozott, azaz nem konkrét 

jogintézményeket rendel az organikus, illetve a mesterséges önkormányzatképhez, hanem a különböző 

jogintézmények modelljeit sorolja alapvető tulajdonságaik alapján az egyik vagy a másik típusba. Az 

osztályozás logikája az, hogy a pénzügyi autonómia szempontjából tartalmilag melyik modell melyik 

önkormányzatképhez társítható a lehető legnagyobb összhangot kialakítva. A lényeget tekintve a nyílt 

                                                      
15

 Otto von GIERKE (1841-1921) művéből (Das deutsche Genossenschaftsrecht) emelte át EREKY István a két 

megközelítési módot. Ennek lényege egyfelől az, hogy a község az államhoz hasonlóan hosszú történelmi 

fejlődés eredményeképpen önmagától alakul ki, azaz a községet nem az állam hozza létre. Önmagára 

visszavezethető saját életet él és saját céljai vannak. Úgy a község, ahogyan az állam, forrása a saját területén 

irányadó közjognak és hordozója saját közhatalmának. Nem az a kérdés, hogy a törvényhozás adjon-e a 

községnek szabadságot, hanem az, hogy korlátozza-e az eredeti szabadságát, és hogy felhasználja-e a községet 

részben állami szervként a saját céljaira. Másfelől azonban úgy is lehet érvelni, hogy a keletkezés szempontjából 

a község nem egyenrangú az állammal. Míg az állam eredete „misztikus”, léte pedig önmagára vezethető vissza, 

addig a község nem önmagától keletkezett és nem él önmagára visszavezethető életet, hanem „mint valami 

mesterségesen mozgatott gépezet az állam akaratából jött létre, s az állam lehelt beléje életet. „Része ugyan az 

államnak, de nem élő organizmus, hanem más által kívülről berendezett, holt mechanizmus.” EREKY István: 

Közigazgatás és önkormányzat, Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottsága, Budapest, 1939, 

204-213. old. A két megközelítési mód ütköztetése figyelhető meg az angol, az amerikai és a magyar 

önkormányzati jog fejlődése során, ahogyan azt a dolgozat felvázolja. 
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listás adóztatás, a szabad felhasználású normatív támogatások és a kölcsönfelvétel piaci korlátja 

magasabb szintű pénzügyi autonómiát biztosít a helyi önkormányzatnak, mint a zárt listás adóztatás, a 

kötött felhasználású diszkrecionális támogatás és az aktív kölcsönfelvételi korlát. Mindkét esetben 

arról van szó, hogy a központi jogalkotó a jogilag már létező rend keretei közé illeszti a helyi 

önkormányzatot, jóllehet a pénzügyi autonómia foka eltérően alakul a két esetben. 

Az organikus önkormányzatot nem egy jogszabály hozza létre, azaz léte nem a központi 

jogalkotó akaratát kifejező rendelkezésekből fakad. Az önkormányzat ebben a felfogásban a helyben 

élő közösség természet adta joga alapján létezik. A társadalom szerves részét képezi a szó szoros és 

átvitt értelmében is. Tehát élő organizmusról van szó, ami több mint egy szabályozási tárgy, amit a 

törvényhozó méretre szabhat, fazonra igazíthat. 

Az organikus önkormányzat elválaszthatatlan részét képezi a szubszidiaritás elvén alapuló 

államszervezetnek. Az államot alkotó politikai társadalom az emberi természetből fakadó helyi 

együttélési közösségeken épül fel. A magasabb szintű kormányzati egységeknek annyiban van feladat- 

és hatáskörük, amennyiben azokat a helyi önkormányzatok nem képesek megfelelően megvalósítani. 

Az így felépülő államban a központi kormány nem rendelkezik általános feladat- és hatásköri 

felhatalmazással. Semmi sem ellenkezik jobban a szubszidiaritás elvével, mint az a gondolat, hogy a 

központi kormány bármely ügyet magához vonhat, amelyet jogszabály nem utal kifejezetten más 

szervhez. A központi kormány egyfelől nem avatkozhat be a helyi ügyekbe, másfelől csak azok 

vitelére vállalkozhat, amelyeket alacsonyabb kormányzati szinten ellátni nem lehet. 

Az organikus önkormányzat részesedik az államhatalomban, hiszen illetékességi területén 

saját jogán hordozója a közhatalomnak. Az államszervezeten belül a hatalom egyfelől horizontálisan, 

másfelől vertikálisan tagolódik. Utóbbi bázisa a helyi önkormányzatokban összpontosuló erő, amely a 

helyi politikából, a helyben hozott döntésekből és a helyben végzett munkából táplálkozik. 

Tekintettel arra, hogy az organikus önkormányzat önálló hatalmi ág, autonómia birtokában 

határoz az elérendő célokról, illetve azok megvalósításának módjáról és eszközeiről, azaz a 

végrehajtásról. A helyi politika fejeződik ki az autonóm működésben. Az organikus önkormányzat 

azonban nem szakad ki az államszervezetből és nem áll a jogrendszeren kívül. Az államba és a 

jogrendszerbe illeszkedik, jóllehet relatív önállósággal és önigazgatással rendelkezik azon belül. 

Az organikus önkormányzat megbontja az állam egységét és az állampolgárok egyenlőségét, 

de csak abban az értelemben, hogy a széleskörű autonómia lehetőséget teremt a területenként eltérő 

közfeladat-ellátásra. A helyi lakosok nem egyenlő minőségű és mennyiségű közszolgáltatásokhoz 

férnek hozzá. Az autonóm működés teszi lehetővé, hogy a helyi igények szerint használják fel a 

rendelkezésre álló forrásokat, amelyek minden esetben szűkösek a kívánságokhoz képest. A színvonal 

egyenetlensége egyfelől annak a lenyomata, hogy az igények területenként eltérőek, másfelől azonban 

abból következik, hogy az anyagi lehetőségek egyik helyen szűkösebbek, mint a másik helyen. 

Az organikus önkormányzat – ahogyan azt elnevezése is mutatja – a természetjogi 

gondolkodáshoz illő módon áll a jogban. Ez a megközelítés a helyi önkormányzat jogállásában 
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elsősorban úgy tükröződik vissza, hogy a jog nem keletkezteti a helyi önkormányzatot és annak 

alapvető feladat- és hatásköreit, illetve jogait és kötelezettségeit, hanem csak elismeri mindezek 

létezését. 

A természetjogi megközelítésből következik az, hogy a helyi önkormányzatok és a központi 

szervek nem rendeződnek hierarchiába. A jogilag szabályozott kapcsolatuk, azaz a jogviszonyuk az 

egymás mellettiségre épül. E speciális jogviszony taralmát az autonómia kifejezése írja le, amely a jogi 

szabályozásban kristályosodik ki. Egyfelől az alkotmányjogban, másfelől annak részletekbe menő 

kifejtésében, tehát a közigazgatási jogban és a pénzügyi jogban. 

Az alkotmányozó oly módon ismeri el az organikus önkormányzatot, hogy a helyi közösség 

önkormányzáshoz való jogát nevesíti az alkotmányban, és leltárként felsorolja a helyi önkormányzatok 

védett feladat- és hatásköreit, valamint jogait. Utóbbiak között olyanok is megjelennek, amelyek a 

központi hatalom szerveivel szemben jogosítják a helyi önkormányzatot. A helyi önkormányzat 

jogában áll, hogy bírósági eljárásban kényszerítse ki azon jogosultságokat, amelyeket az alkotmány 

fektet le. Kiemelendő, hogy a helyi önkormányzatnak joga van arra, hogy a kötelezően ellátandó 

feladatokhoz állami támogatásban részesüljön, illetve saját bevételekre tegyen szert. 

Az organikus önkormányzat általános feladat- és hatásköri felhatalmazással rendelkezik az 

alkotmány rendelkezései szerint. Ez biztosítja számára annak a lehetőségét, hogy autonómiáját 

gyakorolni tudja a célok meghatározása és megvalósítása során. Az autonómia azokban az ügyekben 

teljes, amelyek kizárólag a helyi közösséget érdeklik. A helyi önkormányzat szabadon felvállalhatja 

ezen ügyek vitelét. Ezenfelül azokat a közfeladatokat valósítja meg a helyi önkormányzat, amelyet 

törvény feladat- és hatáskörébe utal. E körben az autonómia korlátozott, de a végrehajtás tekintetében 

részben szabadon járhatnak el helyben. 

Az organikus önkormányzat saját jogán vezethet be helyi adókat illetékességi területén belül. 

Az eredeti adó-megállapítási hatáskör annak a folyománya, hogy az önkormányzat a közhatalom 

hordozója. Az alkotmány elismeri az önkormányzat ezen hatáskörét. A helyi adók úgy illeszkednek a 

jogrendszerbe, hogy a helyi önkormányzat elfogadja a jogilag már létező rend kereteit. Így a helyi 

adóknak különösen tiszteletben kell tartaniuk az alkotmányos szabályokat és elveket, valamint nem 

konkurálhatnak központi adókkal. A természetes önkormányzat forrásszerkezetében a helyi 

adóbevételek jelentős arányt képviselnek. A helyi ügyek finanszírozásának fő forrása a közjogi 

fiskális típusú bevétel, amely egyfelől anyagi támaszt biztosít az autonómia gyakorlásához, másfelől a 

kiadási szükségletekhez való alkalmazkodást tesz lehetővé. 

Az előbbiekből következik, hogy az organikus önkormányzat támogatásfüggősége alacsony. 

Az államháztartás központi alrendszere egyfelől azért biztosít általános támogatást a helyi 

önkormányzatoknak, mert elismeri, hogy a társadalom megszervezésében nélkülözhetetlen szerepet 

töltenek be, másrészt azért, mert a kötelezően ellátandó feladatok anyagi hátterét köteles 

megteremteni. Utóbbit az alkotmány is deklarálja. Feladat átadásáról vagy terhesebbé tételéről 

rendelkező központi jogszabály nem kényszerítheti arra a helyi önkormányzatot, hogy a helyi 
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adóterhelést növelje. A nyújtott támogatás normatív, szabadon felhasználható forrásként jelentkezik a 

helyi költségvetésben. Ennek megfelelően kizárólag jövedelmi hatást gyakorol az allokációs 

döntésekre. 

Az organikus önkormányzat saját belátása szerint köthet adósságot keletkeztető ügyletet. 

Szabad döntését belső viszonyokban az ésszerűsség korlátozza, külső viszonyokban pedig az, hogy a 

hitelezők hajlandóak-e kölcsönt nyújtani számára. Előbbi abban a tényben jelentkezik, hogy a helyi 

önkormányzat ismeri legjobban saját pénzügyi helyzetét és a helyi adóalanyok terhelhetőségének 

szintjét. Utóbbi abból fakad, hogy a hitelezők a rendelkezésükre álló információk alapján minősítik az 

adóst. 

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötésekor az mind az organikus önkormányzat, mind a 

hitelezők számára világos, hogy az adósságszolgálat teljesítésekor a helyi önkormányzat külső kimentő 

szervezetre nem számíthat. Az adósságszolgálatot abban az esetben tudja gond nélkül 

szerződésszerűen teljesíteni, ha a helyi adóbevételek elegendő forrást biztosítanak számára. Az 

organikus önkormányzat közhatalmánál fogva jogosult kölcsönt felvenni a saját nevében és a saját 

kockázatára. Ennek ellentételezése az, hogy köteles a visszafizetésről közhatalmon alapuló adó-

megállapítási hatásköre alapján gondoskodni. Az önkormányzat autonómiája mindkét tekintetben 

széles. A helyi önkormányzat szabadságában áll kockázatot vállalni, de viselnie kell annak 

következményeit. A központi kormány nem felelős politikailag a helyi önkormányzat 

fizetőképességének fenntartásáért. Ez egy helyi ügy a szubszidiaritás elve szerint berendezett 

államszervezetben. Kimentésre legfeljebb a szolidaritás elve alapján kerülhet sor. 

Azt, hogy a központi kormány nem felelős a helyi önkormányzatok kimentéséért, úgy juttatja 

kifejezésre a szabályozás, hogy bírósági útra tereli az adósságrendezést. A bíró által vezetett 

eljárásban az érdekelt felek a hitelezők és az érintett önkormányzat. Az eljárás nem vezethet oda, hogy 

eltörlik a helyi önkormányzatot, vagy hogy központi gyámság alá helyezik. A hitelezők gondja, ha a 

helyi önkormányzat nem képes teljesíteni, jóllehet mindaddig, amíg az eljárás folyik, a helyi 

önkormányzat pénzügyi autonómiája erősen korlátozott a pénzügyi gondnok jogosítványai miatt. 

A rendező elv értelmében a mesterséges önkormányzat a törvényalkotó akaratából létezik. 

Jogszabály hozza létre, szervezi át és újra, valamint számolja fel. Ebben az értelemben a helyi 

önkormányzat nem más, mint az állam egyik szerve, amely helyben működik a központi jogalkotó 

tetszésének megfelelően. A helyi önkormányzat ezért egy holt mechanizmus; a törvényhozás terméke. 

A mesterséges önkormányzat a decentralizáció következménye. Ebben az államszervezési 

modellben a centralizált felépítésű állam törvényhozása saját belátása szerint teret enged a helyi 

önkormányzatoknak oly módon, hogy egyes feladatokat és hatásköröket átad számukra. A 

központosított állam lebontása úgy megy végbe, hogy a központi hatalom helyi közigazgatási 

szervezeti egységeket alakít ki különösen közgazdasági szempontok alapján. A jobb kormányzásban 

bízva önkormányzatisággal ruházza fel a létrehozott helyi egységeket. Az így felépülő államban a 

központi kormány teljes feladat- és hatásköri felhatalmazással rendelkezik. Minden ügyet magához 
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vonhat, amelyet jogszabály kifejezetten nem utal más szervhez. Semmi sem ellenkezik jobban a 

centralizáció pragmatikus gondolatával, mint az, hogy a helyi önkormányzatot érintő ügyek kívül 

állnak a központi kormány döntési területén. Épp ellenkezőleg: a központi kormány a helyi 

önkormányzatok felett áll, minden ügyben eljárhat. A jogszabályok módosításán keresztül éppúgy 

dönthet a központosítás, mint a decentralizáció fokozásáról. 

A mesterséges önkormányzat nem konkurál a központi hatalmakkal, amelyek közül a 

törvényhozás és végrehajtás homogén hatalmi centrumot alkot a kormánytöbbséget biztosító 

párt(ok)on keresztül. A helyi önkormányzat a végrehajtó hatalom függő ágaként nem alkot önálló erőt 

az államhatalmak rendszerében. Arról van szó, hogy a végrehajtás tekintetében bizonyos mértékben 

nagyobb szabadságot élvez, mint az állam többi közigazgatási egysége, amelyek jellemzően a 

végrehajtó hatalom irányítása alatt állnak. 

Tekintettel arra, hogy a mesterséges önkormányzat a végrehajtó hatalom függő ága, nem 

rendelkezik felhatalmazással arra, hogy önállóan határozza meg céljait. A végrehajtás foganatosítása 

tekintetében azonban viszonylagos szabadsággal ruházzák fel. E szabadság a jobb kormányzás záloga. 

Végrehajtási autonómia hiányában nem önkormányzatról, hanem dekoncentrált szervről beszélhetünk, 

amely nem tudja kiaknázni az önkormányzatiság előnyeit a központilag kitőzött célok megvalósítása 

során. A helyben választott politikai testület elszámoltathatósága nagyobb, mint a központi szerveké. 

A helyi önkormányzat több ismerettel és az ismeretek megszerzésének teljesebb lehetőségével 

rendelkezik a helyben végzendő ügyeket illetően, mint a központi kormány vagy annak bármelyik 

szerve. 

A mesterséges önkormányzat nem vezet jelentős különbségekhez az államon belül. A nemzeti 

minimumokhoz mindegyik önkormányzatnak tartania kell magát. A követendő stratégia azt célozza, 

hogy a végrehajtás tekintetében munkát csoportosítsanak át a fővárosból a helyi önkormányzatokhoz a 

közös nemzeti standardok és politikai célkitűzések központilag meghatározott keretei között. 

A mesterséges önkormányzat a pozitivista gondolkodáshoz illő módon áll a jogban. Ez a 

megközelítés a helyi önkormányzat jogállásában elsősorban úgy tükröződik vissza, hogy a jog 

keletkezteti a helyi önkormányzatot és annak alapvető feladat- és hatásköreit. 

A mesterséges önkormányzat ismertetőjegye az is, hogy a központi-helyi kapcsolat az alá-

fölérendelt felek viszonya szerint épül fel. E kapcsolatból az önkormányzati jogok hiányoznak. Az 

önkormányzati szabályozás egyrészt feladat- és hatáskörökkel jelöli ki az önkormányzat 

államszervezetben elfoglalt helyét és szerepét. Másrészt az önkormányzatot megillető, a központi 

hatalmakkal szemben felhívható jogokról hallgat. Harmadrészt az önkormányzatok kötelezettségeit 

kifejezi. 

Az alkotmányozó a mesterséges önkormányzatot oly módon teremti meg, hogy nem biztosít 

számára védett feladat- és hatásköröket. Ha mégis biztosít, azt úgy teszi, hogy világos legyen, a 

törvényhozás szabadon határozza meg a feladat- és hatáskörök tartalmát egészen addig a pontig, amíg 

teljesen ki nem üresíti azokat. Az alkotmányozó a helyi önkormányzatot nem ruházza fel az 
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önkormányzáshoz való joggal. A helyi önkormányzat nem rendelkezik olyan egyéb joggal sem, 

amelyet szembe tudna fordítani a központi szervekkel bírósági eljárásban. A hierarchikus viszonyba a 

jogok nem illenek. 

A mesterséges önkormányzat feladat- és hatásköri felhatalmazása korlátozott. Központi 

jogszabályokban lefektetett rendelkezésekhez igazodik az önkormányzati feladatok és hatáskörök 

terjedelme. A végrehajtási autonómia abban testesül meg, hogy az alkotmány a központilag 

meghatározott ügyek tekintetében viszonylagos szabadságot biztosít a helyi önkormányzatnak a 

feladatok megvalósításához. Mindaz, amit az önkormányzat ezen kívül tesz, törvény erejénél fogva 

érvénytelen. 

A mesterséges önkormányzat a törvényhozó hatalom felhatalmazása alapján vezethet be helyi 

adókat illetékességi területén belül. A származékos adó-megállapítási hatáskör annak a folyománya, 

hogy az önkormányzat saját jogán nem hordozója a közhatalomnak. A helyi adók úgy illeszkednek a 

jogrendszerbe, hogy a helyi önkormányzat csak azt a helyi adót vezetheti be, amelyet számára törvény 

kifejezetten lehetővé tesz. A zárt lista szerint kialakított központi szabályozás részletekbe menve 

behatárolja a helyi adó(k) tényállását is. Mozgástér jellemzően az adómérték szűk skálán belüli 

meghatározása tekintetében illeti meg a helyi önkormányzatokat. A helyi önkormányzatok 

forrásszerkezetében a helyi adók szerény arányt képviselnek. A szabályozás nem támogatja meg a 

helyi autonómiát és szűk lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat a bevételeit saját döntése 

alapján a kiadások változó szintjéhez igazítsa. A központi finanszírozási szabályozás inkább irányítja a 

helyi igényeket, mintsem alkalmazkodna azokhoz. 

Az előbbiekből következik, hogy a mesterséges önkormányzat támogatásfüggősége magas. 

Az államháztartás központi alrendszere azért biztosít támogatást a helyi önkormányzatoknak, hogy 

azok képesek legyenek ellátni a kötelezően előírt feladatokat. Egy feladat átadásáról vagy terhesebbé 

tételéről rendelkező központi jogszabály akár arra is kényszerítheti a helyi önkormányzatokat, hogy 

saját adóbevételeiket a decentralizált feladatok érdekében használják fel, hiszen az adóztatás 

lehetősége is a központtól származik. A nyújtott támogatások az egyes feladatokhoz kötődnek és kötött 

felhasználásúak. A támogatások nem feltétlenül normatívak. A kormány tetszése szerint is 

szétoszthatja a támogatásokat. A helyi önkormányzatok ugyanis nem formálhatnak jogot támogatásra. 

A mesterséges önkormányzat a központi kormány hozzájárulása szerint köthet adósságot 

keletkeztető ügyletet. Szabadságát a piaci szereplők kölcsönnyújtási hajlandóságán túl az korlátozza, 

hogy megengedi-e a kölcsönfelvételt a kormány. Az aktív kontroll gyakorlása abból fakad, hogy a 

végrehajtó hatalom függő ága keletkeztet adósságot. 

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötése előtt a szabályozás még csak le sem tagadja, hogy 

az adósságszolgálat teljesítésekor a helyi önkormányzat külső kimentő szervezetre számíthat. A 

központi kormánnyal, mint lehetséges kimentő szervezettel végig számolnak az önkormányzatok és a 

hitelezők. Egyrészt ugyanis a központosított államszervezetben a kormány politikailag minden ügyért 

felelős. Másrészt a kormány felelősségét alapozza meg az is, hogy az adósságot keletkeztető ügylethez 
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előzetesen hozzájárult. Harmadrészt a helyi önkormányzat adóztatási hatásköre szűk, tulajdonképpen 

rugalmatlan. A központilag erősen behatárolt adóztatási hatáskör és az aktív kölcsönfelvételi kontroll 

párban járnak. Ezek következménye az, hogy a helyi önkormányzat nem képes saját hatáskörén belül 

kezelni a pénzügyi problémákat. A központi kormány van olyan helyzetben, hogy mentőövet dobjon a 

helyi önkormányzat számára, ha nem várt kockázatok teljesednek be. 

A kormány Janus-arcú felelősségi helyzetét úgy juttatja kifejezésre a szabályozás, hogy 

közigazgatási útra tereli az adósságrendezést. Ebben az eljárásban a kormány egyik szerve 

közvetlenül szembesül a hitelezők igényeivel, amelyeket a helyi önkormányzattal szemben 

támasztanak. A helyi önkormányzatot ugyan ebben az eljárásban sem lehet eltörölni, de arra mód van, 

hogy központi gyámság alá helyezzék. 

 

III.5. A hasznosítás lehetősége 

 

A III.1.-III.3. pontban írt megállapítások jogalkotás útján hasznosulhatnak. Ezek haszna tehát 

a jogalkotó belátásától függ. Ezen túl a III.4. pontban olvasható kutatási eredmények másfajta 

hasznosítási lehetőséget is felkínálnak. 

Mi az értelme ennek az elméleti modellalkotásnak? Nem az, hogy az egyes jogrendszerekben 

működő önkormányzati rendszereket besoroljuk az organikus vagy a mesterséges modellbe. 

Ismereteim szerint sehol sem működik ilyen „tiszta” szabályozás. Kényszerzubbonyt nem érdemes a 

rendkívül sokféle módon szabályozott önkormányzatokra adni. Kutatásom során pontosan arra lettem 

figyelmes, hogy a tételes jogban alkalmazott konkrét jogintézmények számos módon keverednek. 

Az elméleti koncepció magyarázó értéke számomra egyrészt az, hogy segít rámutatni az 

intézményes megoldások belső (logikai) ellentmondásaira; másrészt az, hogy egyfajta igazodási pontot 

biztosít, amelyhez képest mérhető, illetve megítélhető a jogfejlődés iránya. 

Előbbi egyszerű példája a magyar megyei önkormányzat rendszerváltáskor kialakított 

pénzügyi jogi jogállása, amely szerint a megye nem rendelkezett adó-megállapítási hatáskörrel, 

miközben kölcsönfelvételét csupán a piac korlátozta. Egy következetes modellben a jogintézmények 

ily módon történő összeillesztése nem kívánatos, mert a túlzott eladósodás veszélyét rejti magában. Az 

adós önkormányzat, a hitelező és a helyi lakosok is arra számítanak, hogy fizetésképtelen helyzetben a 

központi kormány kimenti a helyi önkormányzatot, hiszen az esélye sincs meg annak, hogy a helyi 

adók befizetésével azok viseljék az adósság terhét, akik érdekében a kölcsönfelvétel történt. Az 

elméleti koncepció segítségével erre az ellentmondásra rá lehet világítani. 

Utóbbira példaként a következő megállapítás jegyezhető le. Az angol önkormányzati 

szabályozás az elmúlt évtizedekben folyamatosan közeledett az organikus modellhez, hiszen a 

korlátozott feladat- és hatásköri felhatalmazásról az általánosra tértek át és az aktív kölcsönfelvételi 

modellt a passzívra váltották le Angliában. A magyar önkormányzati szabályozás a mesterséges 
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modell irányába mozdult el a 2010-es országgyűlési választások után, hiszen a támogatások többsége 

kötött felhasználásúvá vált és a passzív kölcsönfelvételi korlát helyébe az aktív lépett, jóllehet a helyi 

adó-megállapítás tekintetében a fejlődés épp az organikus irányba mutat. A települési önkormányzatok 

ugyanis a nyílt listás megoldás szerint adóztathatnak 2015. január 1-jétől. 
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I. Brief summary of the research project 

 

The build-up of this paper consists of two main chapters that are encompassed with the 

introduction and the closing remarks. The structure of the doctoral dissertation, the goals and the 

methodology of the research, the subject-matter and the sources are laid down in the introduction. Last 

couple of pages in the closing remarks are about a theoretical concept according to which legal status 

of local governments can be interpreted to my mind. The English, the American and the Hungarian 

legal arrangements were used just to elaborate a theory. I do want to copy nobody, but my concept is 

similar to what is written by KJELLBERG,
16

 however, he did not deal – or very narrowly dealt – with 

intergovernmental fiscal relations. Indeed, my focus is on the latter relationship. 

 

I.1. First part of the theses 

 

First part of the dissertation addresses issues that are prior to fiscal law status of local 

governments. This part lays down the conceptual and constitutional bases on which the second part 

rests. Without this knowledge, the fiscal law status cannot be understood or can be misunderstood. 

This is especially true regarding the theoretical concept. During my research, I did not find compact 

articles that clearly clarify the link between state sovereignty and local autonomy, the core meaning of 

municipal power and the constitutional aspects of these concerns. This is why the first part is written. 

The differences between the legal regulation of Hungarian and English local governments 

have been mitigating for last couple of decades. One can see convergence in this field. For example, 

the definition elaborated by GAME and WILSON,
17

 designed for British local governments can be 

applied to U.S. or even Hungarian version of local governments, if we do not take into account the 

special-purpose local governments. First of all, I deal with the concern of state sovereignty versus 

local autonomy. Local autonomy is a veil that shields the autonomous decision making and the free 

execution of public functions at local level without undue interference by the center. The question is 

whether and to what extent central governmental body has supremacy over the local one. This is the 

issue based on which a distinction can be disclosed between Hungarian and traditional Anglo-Saxon 

definitions. 

My next topic is the political decentralization. Division of power is a key concept of 

constitutional law which is not more, nor less – regarding the units of the state structure – than the law 
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of politics. Division of power is a well-analyzed field. Yet this paper can offer a rarely applied 

approach: the interpretation of the seminal books by well-known thinkers (such as Hobbes, Lock, 

Montesquieu etc.) from the point of view of municipal power. Of course, I deal with the new wave of 

authors. Local governments represent vertical division of power. 

Last chapter in the first part deals with the constitutional status of local governments. It starts 

with the origin, namely the Constitution of Belgium 1831 then analyses the development of the 

relevant rules in England, USA and Hungary from the 20
th
 century. 

 

I.2. Second part of the theses 

 

Second part focuses on the fiscal law status of local governments. First chapter is a 

comprehensive one which discusses the general models of local taxation, intergovernmental grants and 

local borrowing. In the light of these topics, one can argue that the dissertation is engaged in the 

revenue side of the local budget. By and large, I have scrutinized the fundamental question of local 

budgeting: how to finance local governments. 

Most important items in the local budget are taxes, grants and loans. Fees play relative 

important role in the U.S., therefore I did not concentrate on this fiscal source in England and 

Hungary. As to local taxation, two basic methods can be distinguished. Firstly, open list approach 

according to which local governments have power to impose taxes as long as they comply with 

general criteria or guarantees. Secondly, the so called closed-list approach which provides the 

permissible local taxes as a menu. Intergovernmental grants at least so important in the local budget as 

local taxes. In England, for instance, the transfer dependency is roughly 60%. Grants can be used by 

the central government in such a way that local fiscal autonomy is abolished or enshrined. The 

outcome of the grant system is up to the technical rules that are attached to the appropriations. 

Therefore, I have dealt with the technical aspects of the grants. On the top of that I analyzed the aims 

of the grants such as financing, subsidizing and equalizing local governments. Local indebtedness is 

an evergreen topic. Legislators shall be aware of confining local borrowing. There are five main 

models how to limit local capacity to take out a loan. These are: reliance on market discipline, 

cooperative approach, rules-based approach, administrative approach and direct democracy control. 

Distinctive features, pros and cons of the previous models are written in the first chapter of part two. 

Chapter 2-4 encompasses the country-by-country analyses involving local taxes, grants and 

local borrowing in the three legal system mentioned before. I concentrate on the foreign rules as much 

as the Hungarian provisions. So the depth and the method of the research is almost the same in all 

chapter of part 2. 
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II. Goals and methodology of the research and the legal systems involved 

 

II.1. Goals and methodology 

 

I intended to analyze the legal provisions of three jurisdictions in a well-structured way, 

furthermore to explore the concepts of local governments’ status within the state structure. I laid 

special emphasis on the fiscal law status of local governments and on the clarity of definitions. As I 

mentioned above, I was keen on elaborating a conceptual framework which helps to evaluate the 

effective rules. As far as I am concerned, the traditional view that approaches to central-local 

relationship as a hierarchy ought to be overcome by a new one that juxtaposes the layers of 

government. Both levels have powers and duties, rights and liabilities, but no one master the other. In 

the latter view local governments have inherent (not just derived) powers. A simple example is Article 

4 Para 6 of European Charter of Self-Government which states that local governments shall be 

consulted, insofar as possible, in due time and in an appropriate way in the planning and decision-

making processes for all matters which concern them directly. This is the norm in a non-hierarchical 

relationship. 

I applied the functional method of legal comparison, because I agree with ZWEIGERT and 

KÖTZ who wrote that “legal system of every society faces essentially the same problems, and solves 

these problems by quite different means though very often with similar results.”
18

 This method 

allowed me to deal with jurisdictions that are different to the Hungarian one. All legislators shall 

answer the question: how to finance local governments. All legal provisions fulfilling the same 

function can be compared via this method. 

Regulation of local governments belongs to the states in the USA. Federal legislative body and 

constitution do not affect this regulation. Consequently, there are 50 plus one different arrangements 

as to local governments. This is especially true regarding fiscal rules. I overcame this difficulty in such 

a way that I dealt with the common features of financing local governments in the USA instead of 

selecting one state law for analysis. 

 

II.2. Reasons of legal systems involved in the research 

 

I selected the countries involved in the research with the purpose of taking the opportunity to 

deal with foreign regulations that have been out of the purview of Hungarian scientific literature in the 

topic of the paper since WW2. I can conduit the English and U.S. legal development to Hungary 
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among the very first authors. I was curious to study the reform in England and the state of relevant 

U.S. states’ law; moreover I was able to read the original legal sources in English. There has been 

interaction at the level of scientific research between continental and Anglo-Saxon local governmental 

studies that is worth maintaining and continuing via this paper. 

 

III. Brief summary of the research conclusions and those applicability 

 

III.1. Local taxation 

 

Unlike Hungary, In England and in the USA there is long tradition of taxation of immovable 

property at local level. Hungarian local taxes levied on wealth are not so accepted. Local business tax 

is the most important local tax in Hungary. I think that there is a need to keep this tax and to facilitate 

the rise of an other local tax. To my mind, the other local tax should be a piggy-back tax on central 

personal income tax. There is some tradition of sharing personal income tax between the layers of 

governments. This experience could help to introduce a local surtax on personal income tax. 

Hungarian Parliament adopted the open-list approach as of 1 January 2015. The so called 

municipal tax – as opposed to the so called local taxes laid down in a closed list – let municipalities to 

evolve taxes at great variety. I regret that the general guarantees of municipal taxes are imperfect. For 

example, there is no capping and no prohibition of mid-year tax increase. Legislator should consider 

the guarantees in favor of local taxpayers. 

 

III.2. Intergovernmental grants 

 

Most important lesson regarding grants is that how full financing of decentralized public 

functions is done in England and in the USA. Full financing means that all costs are covered by the 

totality of the sources in the local budget. Full financing does not equal to disbursing the costs only by 

grants. The financing system shall contain own sources of revenues as well. In England, if 

expenditures exceed revenues council tax shall be increased. Decentralization without appropriate 

grants results in higher tax burden due to the special regime on council tax requirement. In ten states 

of the USA, state legislator is not allowed to decentralize functions, unless state appropriation is made 

and disbursed to pay local governments for any necessary increased costs. Decentralization without 

appropriate grants does not comply with the rules of financing local governments. 

In Hungary, there was no direct consequence of decentralization without appropriate grants. 

Local tax increase, borrowing, implied liabilities were happened according to ad-hoc decisions. It has 

to be recognized that the balance of current budget cannot be kept without full financing. Strict legal 

requirements shall be adopted to keep the balance. 
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III.3. Local borrowing 

 

Local democracy control is used for limiting local borrowing in the USA. The decision on 

taking out a loan is up to local referendum. I think that the democracy in Hungary is not mature 

enough to apply this model of confining local borrowing. Active control was shifted to passive model 

in England during the first decade of 21
st
 century. Its reverse was made in Hungary. Question is 

whether active or passive model is better to Hungarian situation. Active model offers higher 

guarantee against excessive local indebtedness, but allows central government higher room to interfere 

local affairs. Taking into account the history of local indebtedness during the time when passive 

control was effective, higher level guarantee is required. Nevertheless, Hungarian arrangements let 

central political discretion to choose which local governments is going to acquire central approval on 

borrowing. Discretion shall be mitigated by enacting unambiguous standards. 

 

III.4. A theory: original and artificial status of local governments 

 

I have elaborated a simple theory that is about extreme status of local governments. According 

to my concept, local government can be considered as original social unit of peolple on the one hand, 

on the other hand as a legal institution created by the central legislation. Former aspect is referred as 

original local government. Latter aspect is called artificial local government.
19

 Both aspects contain 

models of rules based on their ultimate characters. 

In my view original local government has inherent power to tax according to the open-list 

approach, its transfer dependency is decent, its grants are mandatory and non-earmarked, its borrowing 

is confined by the market mechanisms, it has hard budget constraint with strict no-bail-out clause. 

Artificial local government is featured by derived power to tax according to the closed-list approach, 

its transfer dependency is high, its grants are discretionary and earmarked, its borrowing is confined 

by the active model, and it has soft budget constraint without no-bail-out clause. 

It has to be emphasized that there is no local government in the Western world which would fit 

into the original and artificial status. As I see, the effective rules mix the models of legal institutions. 

 

III.5. Applicability of the conclusions 

 

Conclusions written in point III.1-3. can be applicable by legislation. Conclusions in point 

III.4. can be applicable in a different way. My theory intends to provide the extremes in light of which 

the reality can be considered and evaluated. It can help to identify the course of legal development. 
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For example English provisions have been approaching the original status as opposed to the Hungarian 

rules in the 21
st
 century. In England, the general power of competence was adopted after centuries of 

ultra vires and passive control prevailed over active one. In Hungary, active control prevailed over 

passive one and substantial part of the grants became earmarked, although the open list local taxation 

is a leap to the direction of organic status. 

 


