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A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS RENDSZERÉBEN∗

 

Az emberi társadalmak irányításának, szervezésének leghatékonyabb eszköze a 
több mint ötezer éves állam. Az állam szerepe, feladata folyamatosan változott a 
történelem folyamán.1  

Az állam funkciója, jelentősen átalakult a XVIII-XIX. században, amikor 
megszületett a modern állam.2 A modern állam önmagáról alkotott képe, szere-
pe is jelentős változásokon ment át, különösen az elmúlt század folyamán. A 
XX. század államának középpontjába a közszolgáltatások nyújtása került. Mind a 
szolgáltató, mind a szabályozó állam modellje arra kereste a választ, hogy hogyan 
lehet a leghatékonyabban megszervezni a társadalom közszolgáltatásokkal való 
ellátását. 

A hatósági igazgatás differentia specificája a közhatalom közigazgatás – azaz a vég-
rehajtó hatalom – általi gyakorlása. A fenti ismérvek alapján tudjuk elhatárolni a 
hatósági feladatok ellátását az állami közhatalom más megnyilvánulásaitól, így az 
igazságszolgáltatástól és a törvényalkotástól. Mivel a hatósági feladatok is kö-
zösségi szükségleteket elégítenek ki, s a közösség is szervezi ellátásukat, ezért a 
hatósági igazgatás is a tágan értelmezett közszolgáltatások közé tartozik.3 A szű-
kebb értelemben vett közszolgáltatásoktól szintén a közhatalom gyakorlása vá-
lasztja el a hatósági igazgatást.  

Vizsgálataim középpontjában a kistérségi közigazgatás áll. A területfejlesztés-
ről és területrendezésről szóló 1996: XXI. tv. meghatározza mind a kistérség, 
mind a városkörnyék fogalmát.4 Kistérség alatt olyan városkörnyéket értek, amelynek 
központja városi funkciókkal rendelkező városi rangú település. Az Ötv. a várossá nyil-
vánítás szempontjaival kapcsolatban csak annyit mond ki, hogy az kellőképpen 
fejlett és térségi szerepkörrel rendelkezik. A város – a jelenlegi területszervezési 
törvény szerint is – közigazgatási, oktatási, kulturális, kereskedelmi és ipari központ. 
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1989-et követően ugrásszerűen megnőtt a magyar városok száma, és számos 
olyan település is elnyerte a városi címet, amely nem látott el városi funkciókat.5

A dolgozat célja, hogy röviden áttekintse a kistérség helyét a magyar köz-
igazgatás rendszerében. Az elemzés során tekintettel voltam a magyar közigaz-
gatás múltjában megjelenő járási és városkörnyéki igazgatási szabályozásokra. A 
jelen és a jövő megértéséhez a múlt szabályozásán kívül fontos megismerni az 
alsó középszintről alkotott különböző közigazgatási jogi és közigazgatás-
tudományi elméleteket. A kistérség nem légüres térben helyezkedik el, ezért 
szükséges, hogy meghatározzam a megyei és települési közigazgatás feladatait is.  

A KISTÉRSÉGI KÖZIGAZGATÁS MÚLTJA. A KISTÉRSÉGI KÖZ-
IGAZGATÁSRÓL ALKOTOTT FONTOSABB ELMÉLETI KON-
CEPCIÓK 

A KISTÉRSÉGI (JÁRÁSI) KÖZIGAZGATÁS MÚLTJA 

Szt. István fektette le a magyar területi közigazgatás alapjait a királyi vármegye-
rendszer kiépítésével. A vármegyénél kisebb közigazgatási egység, a járás csak a 
patrimoniális monarchia széthullásával, a nemesi vármegyerendszerben alakult 
ki a XIV-XV. században. A járás élén a vármegyei közgyűlés által választott 
főszolgabíró állt, aki a legtöbb vármegyei hatósági feladat végrehajtásáért felelt, 
s egyben alsó fokú bírói fórumként is eljárt. A járás székhelye a feudalizmusban 
nem volt állandó, a mindenkori főszolgabíró lakóhelye volt.6

Az 1848-as forradalomnak nem volt ideje a területi közigazgatás reformjára. 
A vármegyei és községi reform is elnagyolt és deklaráltan átmeneti jellegű7 volt. 
A járások megújítására nem került sor. Az elinduló folyamatot megtörte a sza-
badságharc, majd annak bukása.  

A polgári közigazgatást az 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot leverő 
Habsburg-neoabszolutizmus építette ki Magyarországon. A járások (Kreise) hatá-
rait és székhelyét rögzítették. A székhelyen működött az általános közigazgatás-
ért felelős, kinevezett császári és királyi főszolgabíró.8

A kiegyezést követően a vármegyei és városi igazgatás megreformálására 
1870/71-ben került sor. A polgári korszak helyi területi közigazgatását 1950-ig 
meghatározta a Szapáry Gyula belügyminisztersége idején elfogadott törvényha-
tósági (1886: XXI. tc.) és községi (1886: XXII. tc.) törvény. A törvénycikkelyek 
elismerték a törvényhatóságok és községek önkormányzatiságát, egyben meg-
bízták az állami közigazgatás közvetítésével.9 Az 1886: XXI. tc. szerint a várme-
gye járásokra tagolódik, a nagyobb járások pedig kerületekre. A járásokban, kerü-
letekben önálló önkormányzat nincs, azok igazgatási egységek. A járás élén a vármegye tör-
vényhatósági bizottsága által választott főszolgabíró, a kerület élén a szolgabíró áll, akik a 

 



vármegye kültisztviselői.10 A járásnak nem voltak részei, hanem azzal megegyező 
jogállást élveztek a rendezett tanácsú (az 1929: XXX. tc-t követően megyei) 
városok. A járási főszolgabíró volt a magyar közigazgatás „mindenese”,11 a leg-
több államigazgatási ügyben elsőfokú hatóságként járt el, s közreműködött a 
vármegye által ellátott közszolgáltatások szervezésében is. A polgári korszak 
alapvetően liberális, „éjjeliőr” állam volt, akkor is, amikor Európában már meg-
kezdődött a jóléti államok kiépülése.12 A polgári korszak magyar közigazgatásá-
nak az alapvető helyi egysége nem a település, hanem a vármegye dekoncentrált 
szervének minősülő, főszolgabíró által irányított járás volt. 

A II. világháborúban elszenvedett vereség maga alá temette a magyar polgári 
közigazgatást. 1945 után több átfogó reformtervezet született – ezek közül a 
legjelentősebb a 2. pontban is tárgyalásra kerülő Erdei-Bibó-féle tervezet – de a 
kommunista diktatúra kiépüléséig nem történt lényeges változás sem az ország 
területi beosztásában, sem a közigazgatási jogszabályokban.  

Az 1949-es sztálini típusú alkotmány elfogadását követően került sor a helyi-
területi közigazgatás átfogó reformjára. Az 1949: XX. tv. szerint az államhatalom 
helyi szervei a megyei tanács, a járási tanács, a városi tanács, a községi tanács, a 
városi kerületi tanács.13 Az Alkotmány azon rendelkezését, miszerint a helyi 
tanácsok az államhatalom helyi szervei a tanácsokról szóló 1950: I. tv. (I. Tt.) 
értelmezte. Az 1950: I. tv. felszámolta a községek, városok és a megyék önkor-
mányzatiságát. A Tt. legjelentősebb újítása az volt, hogy az addig a vármegye igazgatási 
egységeként működő járásban képviseleti alapon szervezett állami szervet, járási tanácsot 
hozott létre. A tanácsok feladatai is jelentősen átalakultak a szocialista államban. A 
rendészeti tevékenység fennmaradt, sőt erősödött a diktatúra rendőrállamában, 
azonban a tanácsok a bővülő körű közszolgáltatások ellátásáért is felelősek lettek.14

A tanácsokról szóló 1954: X. tv. (továbbiakban: II. Tt.) megalkotása nem 
hozott jelentős változást a rendszerben, csak bizonyos korrekciókra került sor. 
A közszolgáltatások köre jelentős mértékben kiterjedt az I. és a II. Tt. megalko-
tásának időszakában. A tanácsok hatásköre az egységes államigazgatás kiépítésével jelen-
tősen tágult, s az „államhatalom helyi szerveiként”, az állam helyi hatásköreivel is rendel-
keztek. Az újonnan alkotott ágazati jogszabályokban is fennmaradt a differenciált hatás-
kör-telepítés. Az ’50-es években megalkotott szabályok módosítására, konszolidálására 
került sor a ’60-as években.  

Az I. és a II. Tt. hatályának időszakában a legjelentősebb átalakulás a rendészeti igaz-
gatás és az eljárásjog terén jelent meg. Az ’50-es évek első felében fokozatosan felszámolták a 
kihágásokat, s a kihágások helyett bevezették a szabálysértés fogalmát. 1968-ban sor került 
a szabálysértési jog törvényi kodifikálására.15 A II. Tt. kiadása után alkották meg az 
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957: IV. tv-t (a továbbiak-
ban: Áe.). A törvény – továbbfejlesztve az 1901: XX. tc. és 1929: XXX. tc. szabályozá-
sát – meghatározta az államigazgatási eljárások általános szabályát, hatálya alól csak bizo-
nyos kivételeket engedve.16 A járási tanácsok VB-ai és annak szakigazgatási szervei tovább-



ra is vegyes fokú államigazgatási szervek maradtak, számos elsőfokú hatáskörük volt, 
valamint az Áe. és a II. Tt. alapján a községi tanács VB és a VB-k szakigazgatási 
szervei által hozott határozatok tekintetében felettes szervi hatásköröket láttak el.  

Az új gazdasági mechanizmust követően a magyar szocialista állam, gazdaság 
és jog reformjára került sor a ’70-es évek elején. A jogi reform legjelentősebb 
eleme a Magyar Népköztársaság Alkotmányáról szóló 1949: XX. tv. jelentős 
mértékű módosítása az 1972: I. tv-nyel. Az alkotmányreformot közvetlenül 
megelőzően került sor az új, immár harmadik tanácstörvény, a tanácsokról szó-
ló 1971: I. tv. megalkotására (a továbbiakban: /III./ Tt.). Az új tanácstörvény a 
2. § (1) bekezdésben elismerte a tanácsok önkormányzati jellegét is.17 A III. Tt. a 
járásokban felszámolta a képviseleti szervet, a járási tanácsot, azonban a járás 
mint területi egység fennmaradt, a polgári korszakhoz hasonlóan a járás a megye 
igazgatási körzete lett. A járási tanács helyébe a járási hivatal lépett.18  

A III. Tt. mind a közszolgáltatások, mind a hatósági igazgatás terén fenntar-
totta a – polgári korszak óta meglévő – differenciált hatáskör-telepítés elvét. A 
Tt. és a Tt. végrehajtási rendelete szabályozta az egyes tanácsok hatáskörébe 
tartozó közszolgáltatásokat és államigazgatási hatásköröket. A magyar állam-
igazgatásban az 1970-es években tovább folytatódott az ágazati kódexek alkotá-
sa.  

A járási hivatal feladat- és hatáskörének meghatározása során a jogalkotók a 
járási tanács általános, államigazgatási jellegű tanácsi hatásköreiből indultak ki. A 
hivatal hatásköreinek többsége másodfokú-felügyeleti jellegű volt, bizonyos 
bonyolultabb ügyekben elsőfokú hatásköröket gyakorolt.19 A járási hivatal ha-
tásköreinek tekintetében erősödött a járás másodfokú jellege. A járási hivatal ha-
táskörei között különbséget lehetett tenni a járulékos és önálló hatáskörök kö-
zött.20  

A III. Tt. lehetőséget adott arra, hogy a járási hivatalt illetve annak elnökét 
megillető hatáskört a városi tanács VB titkára illetve annak szakigazgatási szer-
vei lássák el,21 a Tt. a járási igazgatás mellett lehetővé tette a városkörnyéki igazga-
tást is, mint alternatív modellt. A városkörnyéki igazgatás a járási modell egyik 
legnagyobb hiányosságát küszöbölte ki, ugyanis megteremtette a térségi központ és a 
vonzáskörzet közigazgatási egységét. A városkörnyéki igazgatás előnyeit a közigazga-
tási szakemberek a hatékonyságában látták. 22  

1983-ban sor került a járások megszüntetésére, és ezzel egyidejűleg egyes ta-
nácsi hatáskörök átrendezésére.23 A legtöbb járási hivatali hatáskört a városi tanács 
VB szakigazgatási szerveire ruházták át, s a városkörnyéki igazgatást tették általánossá. A 
megyei városok nem élveztek megyei jogállást, ezért a magyar közigazgatás történetében az a 
kivételes pillanat jött el, amikor minden város és vonzáskörzete egy közigazgatási egységet 
képezett.  

A közszolgáltatások terén erősödött a városok intézményfenntartó szerepe, 
több megyei tanácsi közintézet vált városi tanácsi költségvetési szervvé. A járási 

 



hivatalok hatósági hatásköreinek többsége a megyei városi, városi és városi jogú 
nagyközségi hivatalok kezébe került át. A szocialista államigazgatás rendszeré-
ben az utolsó jelentősebb változtatásra 1987-ben került sor. Az 1987: 21. tvr. 
megkezdte a városkörnyéki igazgatás lebontását a közvetlen megyei szintű másodfokú 
és felügyeleti igazgatás bevezetésével.  

A szocialista gazdaság – az 1968-as új gazdasági mechanizmus strukturális 
reformjai ellenére is – életképtelennek bizonyult. A társadalmi – gazdasági rend-
szerváltás folyamatában 1990. augusztusában az Országgyűlés módosította az 
Alkotmányt (1990: LXIII. tv.), meghatározta az önkormányzati képviselők és a 
polgármesterek megválasztásának szabályait (1990: LXIV. tv.) és elfogadta az 
önkormányzatokról szóló 1990: LXV. tv-t (Ötv.). 

A helyi önkormányzatok létrehozásával a korábban egységes államigazgatási rend-
szert24 közigazgatási rendszerré alakította át, amelynek két fő pillére az államigazgatás és 
az önkormányzati (köz)igazgatás. Az 1991-ben alapjaiban kiépülő területi közigaz-
gatási rendszer egy szélsőségesen liberális önkormányzati rendszert teremtett. 
Az autonóm önkormányzatokra, valamint azok tisztségviselőire és szerveire 
telepítette a korábbi helyi tanácsi hatáskörök majd mindegyikét, ezzel egyidejű-
leg törvényességi ellenőrzéssé szelídítette a korábbi felügyeletet. Az önkor-
mányzatok között a közszolgáltatások terén megnyilvánuló differenciált hatás-
körtelepítés jelentős teret vesztett, a „nagy szabadsággal” élve összemosódtak az 
egyes szintek által ellátott és ellátandó közszolgáltatások. Az Ötv. elfogadását 
követően az ágazati közigazgatási jogszabályokat az új rendszerhez kellett igazí-
tani, amelyet a jogalkotó bő egy év alatt rohammunkában elvégzett. Az új hatás-
kör-telepítés során a jogalkotó nem vette figyelembe, hogy az önkormányzatok, 
s azok tisztviselői nem részei az államigazgatási szervezetrendszernek, attól vi-
szonylag függetlenek. Az Ötv. eredeti szabályozása kizárta azt, hogy a megyei 
önkormányzatok államigazgatási hatósági feladatokat lássanak el. Megszüntette 
a városkörnyéki szinten az önkormányzatokra telepített elsőfokú államigazgatási 
hatásköröket. A rendszerváltást követő néhány év bebizonyította, hogy az ál-
lamigazgatás új rendszere kevéssé hatékony, reformra szorul. 

A reformot 1994-re közigazgatási szakértők elő is készítettek. A korlátozott 
reformra 1994-ben került sor. A közszolgáltatások nyújtását nem egyszerűsítet-
te, hanem bonyolította, hogy az 1990-es évek elejétől számos új dekoncentrált 
szervezetet hoztak létre, elsősorban megyei szinten. Csak az 1990-es évek má-
sodik felének szektorális jogszabályaiban jutott a törvényalkotó arra a felisme-
résre, hogy szükség van a városkörnyéki szintre. A törvényalkotó elsősorban 
államigazgatási hatásköröket telepített kistérségi szinten.  



A KISTÉRSÉGI KÖZIGAZGATÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOSABB ELMÉLETI 

KONCEPCIÓK ÉS MODELLEK 

Dolgozatomban az egyes elméleteket történeti szempontból kívánom bemutat-
ni, hogy egymással összehasonlítva következtetéseket vonhassak le azok egye-
zőségeiről és különbözőségeiről, előnyeiről és hátrányairól. 

A dolgozatban a polgári korszakban kialakult differenciált közigazgatási ha-
táskör-telepítést neveztem el főszolgabírói modellnek. A modell – tekintettel a köz-
ségek teherbíró képességére – a hatásköröket megosztotta a járás és a községek 
között. A városok járási jogállást élveztek. Számos, rendészeti és államigazgatási 
hatáskört telepítettek egy önkormányzati szervezet (a vármegye) tisztségviselőjé-
re, a járási főszolgabíróra, nem különült el élesen az önkormányzati és állam-
igazgatási közigazgatás. 

Bibó és Erdei városmegyei elképzelése25 egy tágabb kistérséget képzelt el, mint a 
magyar közigazgatás gerincét, városközpontú, s a várost is magában foglaló 
egységként. A tervezet elsősorban a közigazgatás hatósági tevékenységére volt 
tekintettel, nem foglalkozott annak kérdésével, hogy a közszolgáltatások nyújtá-
sának melyik lenne a legoptimálisabb egysége.  

A tanácsrendszer átvette a differenciált hatáskör-telepítés elvét. A törvényható-
sági és községi autonómia felszámolásával egységes államigazgatási rendszert teremtett.  

Bibó városmegyei elképzelése tükröződik vissza 1975-ös munkájában is,26 
amikor a városkörnyékiség mellett tör lándzsát. A városkörnyéki igazgatási és 
közszolgáltatási modell legteljesebb és legkoherensebb elméletét Madarász Ti-
bor alkotta meg Városigazgatás és urbanizáció című monográfiájában.27 Madarász 
modelljében a városkörnyékiség mellett tört lándzsát, ésszerűtlennek tartotta 
központ és a vonzáskörzet igazgatási szeparációját. Az egységes államigazgatás 
koncepciójából kiindulva a hatósági és a közszolgáltatási feladatokat is a városi 
igazgatási szervekre kívánta telepíteni, azonban éles határvonalat húzott a két 
feladatfajta között. A közszolgáltatások terén a városi döntési autonómia fon-
tosságát emelte ki. A közigazgatási jogi elméletben megfogalmazott elvekkel 
egyezően 1984. január 1. után a járási igazgatást és közszolgáltatás-szervezést a 
városok látták el. A városkörnyéki igazgatás bevezetése megszüntette a vonzás-
körzet és központja igazgatási elkülönítését. A körzeti közszolgáltatásokért a 
város volt felelős. 

Az Ötv. – az 1987: 21. tvr. elindított folyamatot befejezve – a megyei ön-
kormányzat hatásköreinek „megnyirbálásával” és a hatásköröknek az egyes tele-
pülésekre ruházásával párhuzamosan lebontotta a városkörnyéki igazgatást, a 
korábbi városkörnyéki igazgatási és közszolgáltatási hatásköröket megosztották 
a centrális irányítású államigazgatási szervek és a települési önkormányzatok 
között.  

 



A kistérségi modell28 a megyére épül, elsősorban a közép- és a nagymegyei koncepciókra. 
A kistérséget a megye egységeként képzeli el, önálló hivatali és területfejlesztési, 
vagy egy kvázi önkormányzattal rendelkező egységként. A közszolgáltatási és ható-
sági igazgatási feladatok ellátását három vagy négy szinten képzelik el. 29 A körzeti modell 
szerint a hatósági ügyek intézését el kell választani a közszolgáltatásoktól, s nem 
az önkormányzat szerveire, hanem elkülönült, körzeti szinten szervezett állam-
igazgatási hivatalokra kell bízni.  

Elképzeléseim alapjául a kistérségi és a körzeti modell szolgál, tekintettel 
több más, történeti modellre is, különösen Bibó István városmegyei koncepció-
jára is. A szubnacionális közigazgatást lehetőleg három szinten, a települések – 
kistelepülések esetén a mikrokörzeti szintnek megfelelő körjegyzőségek és település-
közi társulások – a kistérségek és a megyék szintjét kell megszervezni. Meg kell hatá-
rozni a városok és megyei jogú városok helyzetét is a közigazgatás rendszeré-
ben. 

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK KERETEI. A KISTÉR-
SÉG, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁSI EGYSÉG 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL ELLÁTOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

Az Ötv. csak a lehetőségét nyitotta meg a differenciált hatáskör-telepítésnek, az 
önkormányzati törvény csak csekély mértékben szabályozta a kérdést, azzal, 
hogy lehetővé tette a feladatok szabad átvállalását, feloldotta a maga által létre-
hozott hatáskör-telepítést. Az átvállaláshoz általánosságban követelte csak meg 
a megfelelő teljesítőképességet, így az egyes települések elvileg bármilyen közszolgál-
tatás ellátását magukra vállalhatják. A közszolgáltatások olyan kiemelkedő jelentő-
ségű javak, amelyek minősége alapvetően meghatározhatja az egyén társadalmi 
pozícióját. Amennyiben az ellátás szintjében területileg jelentős különbség figyelhető meg, az 
tulajdonképpen nem más, mint az állampolgárok közötti burkolt – az Alkotmány 70/A. 
§-a szerinti egyéb, területi származás szerinti – megkülönböztetés. A meghatározott kö-
zösségek számára rendelkezésre álló közjavak ugyanis más közösségek tekinte-
tében magánjavak.30 A közszolgáltatások nem megfelelő szintre telepítése nemcsak a 
társadalmi szinten hatékony forrásallokációt teszi lehetetlenné, hanem alkotmá-
nyos alapjogot, a diszkrimináció tilalmát is sérti. 

Az egyes települések által kötelezően ellátandó közszolgáltatások körét jelen-
leg az Ötv. és a különböző közigazgatási ágazati jogszabályok határozzák meg. 
A mai magyar helyi közigazgatásban „különösen a lakosság közszolgáltatásokkal 
való ellátásához kapcsolódó feladatok ellátása, illetőleg vállalhatósága igazolja 
vissza a településközpontúságot.”31



Az Ötv. és az ágazati törvények által meghatározott kötelező önkormányzati 
feladatok áttekintése során tekintettel voltam az egyes közigazgatási gyakorlati 
és elméleti szerzők munkáira,32 az európai országok szabályozására,33 a hatályos 
jogra, valamint az önkormányzatok 2000. évi költségvetésének és gazdálkodásá-
nak elemzésére.34 (A részletes elemzést illetően ld. Közszolgáltatások nyújtása az 
ezredfordulón – különös tekintettel a kistérségi közszolgáltatásokra c. dolgozatomat.) 
Vizsgálataim alapján de lege ferenda a következő közszolgáltatások ellátást javas-
lom települési szinten ellátni. A települési szintű ellátás során jelzem, hogy mely 
közszolgáltatásnál tartom elképzelhetőnek egy mikrokörzeti, kistérségi vagy 
esetleg nagyobb kört átfogó kötelező társulás létrehozását. 

Az egyes települési önkormányzatok által ellátandó feladatok köre: közvilágítás, köz-
temetők, fenntartása (megfelelő állami segítséggel a kistelepüléseknek), nemzeti 
és etnikai kisebbségek jogai (megfelelő állami segítséggel), szociális pénzbeni 
ellátások. 

Az egyes települési önkormányzatok által – esetlegesen kötelező társulás keretében –
szervezendő kötelező közszolgáltatások köre: víz- és szennyvízellátás (szervezési fel-
adatok, településinél nagyobb vagy regionális hálózatba kapcsolt települések 
esetén kötelező társulással), településrendezés (bizonyos településméret alatt az 
előkészítő tervezésre műszaki kötelező társulással), óvodai, iskolai nevelés 
(szervezés, bizonyos lakosságszám alatt esetlegesen kötelező társulással), egész-
ségügyi alapellátás (szervezés, bizonyos lakosságszám – véleményem szerint 
1000-1200 fő – alatt esetlegesen kötelező társulással), szociális alapellátás (bizo-
nyos lakosságszám alatt esetleges kötelező társulással az alapellátások terén). 

A települési önkormányzatok Ötv-ben megjelölt kötelező feladatait én is el-
látandónak tekintem minden település számára, azonban a fentiek kivételével 
nem tartom kötelezőnek és indokoltnak a közvetlen feladatellátást minden tele-
pülésen. 

A kötelező feladatok vizsgálata során a ténylegesen minden település által ellá-
tandó feladatokat jelöltem meg, azaz tekintettel voltam az 500 főnél kisebb tör-
petelepülésekre is (a magyar települések kb. 20%-a). 

A MIKROKÖRZETI SZINTEN ELLÁTANDÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSOK. TÁRSULÁ-

SOK A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TERÉN 

Az ország településszerkezete változatos, ez jól tükröződik az urbanizáció foká-
ban, s a községek átlagos nagyságában is. Az Alföldre elsősorban a nagyobb 
községi méret a jellemző, míg a dunántúli és az észak-magyarországi régiókban 
jóval kisebb a községek átlagos népessége.35 Communis opinio doctorumnak tekint-
hető, hogy a mai magyar önkormányzati rendszerben az önkormányzati felada-
tok önálló ellátásához egy településnek lehetőleg el kell érnie a 2000-2500 fős 
népességet.36 A differenciált hatáskör-telepítésnél és a mikrokörzeti feladatok 

 



kijelölésénél tekintettel kell lenni arra a tényre, hogy a szomszédsági kapcsolatok 
fontossága az ország aprófalvas településszerkezetű megyéiben jelentős, amely 
megyékben az ország lakosságának 18,75%-a él.37  

A XX. század közepén a legtöbb európai ország helyi közigazgatása – hason-
lóan a jelenlegi magyarhoz – rendkívül szétaprózott volt. A korábbi, tipikusnak 
tekinthető fragmentált önkormányzati modell mellett kialakult az integrált is az 
1950-es években elkezdődő, s több európai országban lezajló közigazgatási re-
form eredményeként.38  

Magyarországon 1990-et követően a fragmentált önkormányzati modell vált 
uralkodóvá. A korábbi körülbelül 1500 tanács helyett közel 3000 önkormányzat 
alakult ki.39 A települési önkormányzatok 54,7%-ának lakossága nem éri el az 
1000 főt.40  

Az Ötv. 1990-ben az adminisztratív módon létrehozott közös tanács és kör-
jegyzőség helyett az önkéntes társulást helyezte a rendszer középpontjába, azon-
ban az intézményeket finanszírozó normatív támogatási rendszer nem teszi érdekelt-
té a kistelepüléseket abban, hogy társuljanak. Fokozná a társulások iránti igényt, 
ha az önkormányzatoknak az állandó népesség korcsoportjaihoz41 és az egyes 
ellátotti csoportokhoz kapcsolódóan juttatnának állami támogatásokat. A tele-
pülési önkormányzatok a szolgáltatást igénybe vevő polgáraik után kapnának 
állami támogatást, azzal a kötelezettséggel, hogy meg kell szervezniük lakosaik 
ellátását. Az egyes önkormányzatok választhatnak, hogy maguk hoznak létre 
intézményt, vagy társulnak intézmény fenntartására, esetleg magánvállalkozáso-
kat bíznak meg a feladat ellátásával. Amennyiben nem maguk látják el a felada-
tot, fizetnek a közszolgáltatásért. 

Kis- és aprófalvas településszerkezetű területeken e feladatok ellátásának 
megszervezésére két modell vázolható fel. Az egyik esetben a mikrokörzetben 
csupán kistelepülések vannak, nincs közülük kiemelkedő település, míg a másik 
esetben a kisközségek egy jelentősebb, az önkormányzati alapfeladatokat egye-
dül is ellátni képes község körül helyezkednek el. A mikrokörzeti szinten szer-
vezendő közszolgáltatások vizsgálata során tekintettel voltam a hazai elméleti és 
gyakorlati szakemberek írásaira,42 az egyes mikrokörzetek szociológiai és gazda-
sági vizsgálatára, infrastrukturális viszonyaira.  

Röviden összefoglalva a következő közszolgáltatásokat javaslom az aprófal-
vas településszerkezetű megyékben mikrokörzeti szinten megszervezni: általános 
iskola fenntartása; szociális alapellátás és gyermekjóléti szolgáltatások; egészség-
ügyi alapellátás; szórakoztatás, kultúra, sport; közterület-fenntartás; vonalas 
közművek fejlesztésében való közreműködés: víz, szennyvíz, gáz, kábel TV, 
Internet (csak közreműködés, mérethatékonysági okokból főszabályként a ha-
tásköröket lehetőleg megyei szintre telepíteném); mikrokörzeti turisztikai felada-
tok (turisztikai ügyintéző – egyszemélyes Tourinform). 



A mai szabad és önkéntes társuláson alapuló rendszerben a mikrokörzeti tár-
sulások a legnagyobb számúak. Az anyagi erők korlátozott volta sok esetben 
összefogásra késztette az ország kistelepüléseit. Több közszolgáltatás terén a 
szomszédsági társulások bizonyos lakosságszám alatti kötelezővé tétele megol-
dást jelenthetne, enyhíthetné a humán közszolgáltatások terén a községek ne-
hézségeit, emelhetné az ellátás színvonalát. 

A KISTÉRSÉGI SZINTEN ELLÁTANDÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

A kistérségi közszolgáltatások szervezésének természetes központja az a telepü-
lés, amely az egész kistérség centruma, a város. A magyar közigazgatás története 
során a legtöbb kistérségi ellátást nyújtó intézményt a városokba telepítette. A 
kistérségi közszolgáltatásokkal kapcsolatos elemzésem során kiindulópontként 
kezelem azt, hogy nem minden város tekinthető „körzetközpontnak”. A kistér-
ség feladatai azok, amelyek nem oldhatóak meg települési szinten vagy 
mikrokörzeti (szomszédsági) társulásos kapcsolatokkal, s amelyek megyei szintű 
ellátása nem lenne hatékony.  

A közszolgáltatások ellátásának mikéntje számos kérdést vet fel, amelyre 
négy főbb megoldás kínálkozik. Az első modell alapján mindazon feladatokat, 
amelyek megoldására a települési önkormányzat nem kötelezhető a megyei ön-
kormányzat köteles ellátni. A szolgáltatás szervezését a megyei önkormányzattól 
átvállalhatja a települési önkormányzat (a megyei önkormányzatok 
szubszidiárius közszolgáltatási hatásköre). Az elképzelés nem teremtett kohe-
rens rendszert, mivel véletlenszerűen lát el a megyei, s a megyei intézmény székhelye sze-
rinti települési (tipikusan: városi) önkormányzat körzeti feladatot. 

A második modell a differenciált hatáskör-telepítés alapján a körzeti jellegű 
feladatok ellátását a városi önkormányzatokra bízná (városkörnyéki közszolgáltatási 
modell).43 Az elképzelés megvalósításához két jelentős kérdést kell megoldani. Az 
első a városi önkormányzatok feladatellátásának kielégítő szintű finanszírozása, 
a másik pedig a szolgáltatást igénybe vevő községek döntésekben való közre-
működésének biztosítása.  

A harmadik modell kulcsszava a társulás. Az egyik megoldás szerint a kistér-
ségi önkormányzatok a körzeti feladatokat önkéntes társulás(ok) létrehozásával 
látják el. Az állam nem tenné kötelezővé társulás létrehozását, azok kialakulását 
a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott emelt normatívákkal, 
egyéb pénzügyi segítséggel továbbá a megyei dekoncentrált szervek államigazga-
tási eszközrendszerével44 ösztönözné. A kistérségi társulásos együttműködés 
másik formája a kötelező (kényszer)társulás. 

A negyedik modell a közszolgáltatások államosítása. Nyugat-Európa számos 
országában az állam aktívabb részt vállal a közszolgáltatások szervezésében. 45

 



A korábban is elemzett szempontok alapján az alábbi közszolgáltatások ellá-
tását ítélem kistérségi szinten szervezendőnek:  

Egészségügyi és szociális ellátás: központi orvosi ügyelet, háziorvosi hálózat kis-
térségi koordinációja, egységesítése, egységes helyettesítési rendszer; védőnői 
hálózat kiépítése ; járóbeteg szakellátás közös megszervezése; kistérségi szociális 
ellátások szervezése, hajléktalanszállások; átmeneti elhelyezések (anya, családok, 
kiskorú); időskorúak – települési, szomszédsági keretet meghaladó – szociális 
ellátása (idősek otthona); fogyatékosok nappali ellátása; munkanélküliség kezelé-
sére irányuló programok.  

Nevelés, oktatás: szakképzés, felnőttképzés, átképzés – a privatizáció és álla-
mosítás kérdésének kérdőjeleivel; középfokú oktatás – számos kérdőjellel; ifjú-
sági programok közös szervezése: kirándulások, fesztiválok, kulturális műsorok, 
versenyek stb.; hagyományőrzés; közös közművelődési intézmények, a kötele-
zően felállítandó települési könyvtárak mellett kistérségi központi könyvtár, 
kistérségi művelődési ház. 

Település- és területrendezés, településfejlesztés, műemlékvédelem, idegenforgalom, gazda-
ságfejlesztés. 

Fogyasztóvédelem: fogyasztóvédelem helyi szervezeteinek támogatása; fogyasz-
tóvédelmi tanácsadó szolgáltatás; közös panasziroda (lehetőleg a körzetköz-
pontban – mivel a kereskedelem is ott összpontosul). 

Környezet- és természetvédelem: kistérségi környezetvédelmi programok össze-
hangolása; környezetvédelmi alap felhasználásának koordinálása; kistérségi kör-
nyezethasználati szabályok megalkotása; helyi természetvédelmi társulás; termé-
szetvédelmi közös kistérségi őrszolgálat. 

Infrastruktúra: kistérségi közlekedésszervezés; közszolgáltatási kistérségi in-
formatikai rendszer; közreműködés a nyomvonalas rendszerek tervezésében, 
kiépítésében; megfelelő méretű szolgáltatási körzet és kiépítettség esetén: kistér-
ségi víz- és szennyvízszolgáltatás, szemétszállítás, hulladékkezelés – vagy me-
gyénél kisebb, de kistérségnél nagyobb körzet esetén több kistérség társulásos 
összefogása. 

Tűzvédelem: közös önkéntes tűzoltóság. 

A MEGYE ÉS A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK 

A települési, mikrokörzeti (szomszédsági) és kistérségi szinten ellátandó köz-
szolgáltatásokról rajzolt képem csak akkor teljes, ha felvillantom elképzelései-
met a megyei (jogú) városok és a megyei önkormányzatok hatásköreiről is. Ál-
láspontom szerint az erős, társulási vagy városkörnyéki alapokon álló kistérsé-
gek a jelenleginél nagyobb megyéket igényelnek. Tarthatatlan az is, hogy a me-
gyék központjai és legnagyobb városai megyei jogú városként közigazgatásilag 
nem részei vonzáskörzetüknek. Elképzelésem szerint a kistérségek fölé egy erős 



középszintű önkormányzatot, – Verebélyi Imre szavaival élve46 – egy nagyme-
gyei önkormányzatot kell helyezni. A nagymegyei önkormányzat látná el to-
vábbra is a kisebb szinteken nehezen vagy egyáltalán nem szervezhető közszol-
gáltatásokat, valamint azokat a feladatokat, amelyeket a központi államigazgatás 
decentralizáció útján ráruházott. 

KÖZIGAZGATÁSI HATÁSKÖRÖK TELEPÍTÉSE – KÜLÖNÖS TE-
KINTETTEL A KISTÉRSÉGI KÖZIGAZGATÁSRA 

A közigazgatási hatáskörök telepítésének vizsgálata több koordinátarendszerben 
lehetséges. Hagyományosan a közigazgatás szervezetének, működésének elem-
zésekor két szempont a meghatározó: a közigazgatási szint vizsgálata, s hogy az 
adott feladatot a közigazgatás melyik alrendszere (államigazgatási vagy önkormányzati) 
látja-e el.  

A TELEPÜLÉSI JEGYZŐ HATÁSKÖREI DE LEGE LATA ÉS DE LEGE FERENDA 

A jegyző sok tekintetben a VB-titkár „utódjának” tekinthető, azonban a jegyző 
nem VB-titkár! A jegyző jogállása a legtöbb tekintetben alapjaiban eltér a VB-
titkárétól. A jegyző – mivel az önkormányzatoknak nincs felettes szervük – nem 
is függhet más szervezettől, mint az önkormányzati jogok döntő többségét gya-
korló képviselő-testülettől. Önállóan, sui iuris lát el államigazgatási hatásköröket, 
nem csak felügyeli a hatáskörök ellátását. Testületi törvényességi észrevételi joga 
gyenge, s mivel megszűnt a testületi működés feletti törvényességi felügyelet, 
ezért kevéssé hatékony, csak indirekten érvényesül.47 Az Ötv. alapján az egyes 
helyi önkormányzatok jegyzői között nincs hierarchikus vagy hierarchián kívüli 
irányítási viszony, egyenrangúak, s mellérendeltek. 

A települési jegyzőnek a jelenlegi magyar közigazgatásban kulcsszerepe van, 
mint a helyi szint általános hatáskörű, elsőfokú államigazgatási szervének. A 
magyar közigazgatás a jövőben is az államigazgatás és az önkormányzati köz-
igazgatás dualitására épül. Ebben a rendszerben értelmetlenség volna az állam-
igazgatási szervezetet települési szintig kiépíteni. A szubszidiaritás elvének48 
megfelelően a lehető legtöbb feladatot a polgárokhoz legközelebb álló szinten 
kell megvalósítani. A fentiek miatt a települési jegyzőnek a jövőben is jelentős 
szerepe lesz az államigazgatásban. A hatályos szabályozás, s a közigazgatás je-
lenlegi gyakorlatára tekintettel végzett elemzéseim alapján de lege ferenda a kö-
vetkező fontosabb ügykörökben tartanám fenn a települési jegyző államigazga-
tási hatásköreit: 
− Helyi adóigazgatási hatáskörök (bizonyos települési lélekszám alatt eset-

legesen kötelező társulással). 

 



− A fogyasztóvédelmi hatáskörök többsége (bizonyos hatásköröket kistér-
ségi /körzeti/ szintre kell telepíteni.) 

− Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos hatáskörök (ezek jelentős része az 
anyakönyvvezetőre telepítettek), a 2001. I. 1. utáni népesség-
nyilvántartási hatáskörök.  

− A jelenlegi – nem kiemelt – építéshatósági hatáskörök.  
− Az információs jellegű környezet- és természetvédelmi hatáskörök.  
− Szociális igazgatási hatáskörök – az engedélyezési hatáskörök kivételével, 

bizonyos önkormányzati hatáskörök esetleges államigazgatásivá tételével.  
− Közoktatásügyi hatáskörök – az engedélyezési, felügyeleti hatáskörök ki-

vételével.  
− Honvédelmi igazgatási hatáskörök.  

A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI MIKROKÖRZETEK 

A mikrokörzeti együttműködés legfontosabb szervezeti kerete napjainkban a 
körjegyzőség, amely egyfajta önkéntes, hatósági feladatokat ellátó, jogi személyiséggel ren-
delkező társulás.49 A körjegyzőségek legjelentősebb feladata, hogy szórt, aprófal-
vas településrendszer esetén a lehető leghatékonyabban biztosítsák a települések 
közigazgatását, egyben megteremtsék a mikrokörzeti integráció szervezeti fel-
tételeit. A körjegyzőség egyfajta speciális társulásnak tekinthető, ezért a hatályos 
Alkotmány és Ötv. kizárólag önkéntes társuláson alapuló rendszerében létreho-
zásukra a településeket csak fiskális és bizonyos, nemjogi eszközökkel ösztönzi 
a központi igazgatás és a jogalkotó. Megfontolandó, hogy a mikrokörzeti köz-
igazgatás hatékonyabb szervezése érdekében a jogalkotó kötelezően írja elő 
körjegyzőségek alakítását. A körjegyzőség nem tekinthető a magyar helyi köz-
igazgatás méretbeli problémája általános „gyógyszerének”. Az egyes jogszabály-
ok a jegyzőkre és körjegyzőkre olyan nagy mennyiségű hatáskört telepítettek, 
hogy egy kisebb település (kör)jegyzője és hivatala (körjegyzősége) nem képes 
azokat szakszerűen ellátni. Azon hatáskörök tekintetében, amelyek speciális 
szakértelmet igényelnek, de amelyeket nem érdemes kistérségi szintre telepíteni 
a célravezetőbb az Ötv. 42. §-a által meghatározott hatósági igazgatási társulás 
alapítása. Az egyes települési önkormányzatok hatósági együttműködési hajlan-
dósága csekély, ezért megfontolandó, hogy bizonyos ügykörökben meghatáro-
zott lélekszáma alatt kötelező hatósági igazgatási társulásokat alakítsanak. 

KISTÉRSÉGI (KÖRZETI MODELLEK) A HATÓSÁGI IGAZGATÁSBAN 

Az 1992-t követő hatósági jogalkalmazási gyakorlat bebizonyította, hogy a ma-
gyar közigazgatási rendszer hatékony működéséhez szükség van egy alsó középszint-



re, amely megteremti a kapcsolatot a középszint egysége, a megye és az egyes 
települések között.  

Az alsó középszintű igazgatás kialakításának több módszere is lehetséges. Az 
egyik modellben az alsó középfokú egység illetékességi területét a központi ál-
lamigazgatás és/vagy az Országgyűlés határozza meg, adminisztratív körzetet létre-
hozva.50 A körzeti modellben a hatásköröket telepíthetjük egy elkülönült államigazga-
tási szervre, vagy egyes önkormányzatok szerveire (a városi jegyzőre vagy a városi 
polgármesteri hivatal ügyintézőjére). A másik modell az önkormányzatok társulá-
sán51 alapuló kistérség modellje, ahol az alsó középszint illetékességi területét nem 
adminisztratív úton a központ, hanem a társulásban résztvevő egyes önkor-
mányzatok határozzák meg. Az alsó középszintű hatósági igazgatás kiépítésének 
fő kérdését úgy fogalmazhatjuk meg, hogy körzetet vagy kistérséget akarunk-e? 

Az 1990-es évek második felében újra felmerült a települési szintnél na-
gyobb, de a megyénél kisebb illetékességi területen ellátandó államigazgatási 
hatáskörök megalkotása. 1997 és 2001 között három államigazgatási ügykörben a 
városi jegyzőket és a városi polgármesteri hivatalok ügyintézőit a városokon kívül a köz-
ségekre is kiterjedő illetékességű elsőfokú hatáskörökkel ruházták fel. A 
262/2001. (XII. 21.) Korm. r. minden városra körzeti feladatokat telepített. Egy évti-
zed után a jogalkotó gyakorlatilag visszaállította a városkörnyéki közigazgatást. A 
városkörnyéki államigazgatási modell mellett foglal állást Pfeil Edit is, aki szerint 
a nagyobb szakértelmet igénylő államigazgatási ügyfajtákat a városi önkormány-
zatok jegyzőire és polgármesteri hivatalaira kell telepíteni. A megoldás eredmé-
nyeként csökkenne a községi önkormányzatok államigazgatási terheltsége, és 
jobban kidomborodna önkormányzati jellegük. A megoldás mentesíthetné az 
államot különhivatalok és újabb dekoncentrált szervek létesítésétől, amely egy 
ésszerű, a települések városi funkcióihoz igazodó megoldással olcsóbb lehetne, 
mint a dekoncentrált szervekre épülő körzeti államigazgatás. Pfeil szerint a re-
form legfontosabb előfeltétele, hogy a fenti funkciókat nem minden városi hiva-
talra, hanem csak a ténylegesen körzetközponti funkciókat ellátó városokra ruházzuk.52 
Pfeil tetszetős nézetével szemben kritikaként felhozható, hogy a körzeti 
dekoncentrált szervekre bízott államigazgatás során feltétlenül költségnövekedéssel 
számol. Véleményem szerint megoldható lehet a fenti reform lényeges költség-
növekedés nélkül is, hiszen az új dekoncentrált szerv köztisztviselőit az önkor-
mányzatoktól és a más állami dekoncentrált szervektől helyeznék át, s az új fel-
adatok kiépítésével párhuzamosan leépítenék a korábbi ellátó szervek létszámát.  

A jogalkotó által felállított városkörnyéki modell alternatívája a települési ön-
kormányzatok társulásán alapuló kistérségi modell, amelyben a körzeti közigazga-
tási feladatokat a települési önkormányzatok hatósági igazgatási társulásai látják 
el egy organikusan szerveződő kistérség keretében.53 A kistérségi modell az egysé-
ges kistérségi hatósági igazgatást önkéntes társulások létrehozásával teremtené meg. A 
modellben azonban nem egy általános hatáskörű igazgatási társulást hoznának 

 



létre, hanem minden egyes fontosabb ágazatra külön társulásokat alakítanának. 
Az elképzelések töredezetté tehetnék a kistérség közigazgatását, ezért a modell 
kidolgozói szükségesnek látták egy olyan szervezet kialakítását, amely kontrol-
lálhatná és koordinálhatná az egyes hatósági együttműködések munkáját, vala-
mint a települési hatáskörben maradó államigazgatási és önkormányzati hatósági 
jogalkalmazást. A településeken a közigazgatási jogalkalmazás szakmai feladati-
ért elsősorban a települési (kör)jegyzők felelnek. Logikus, hogy a rendszer működé-
sének koordinálását a települési jegyzők kistérségi testületére, a Városkörnyéki 
(Kistérségi) Jegyzők Kollégiumára bízzák. A modell javíthatja a kistérség hatósági 
jogalkalmazás hatékonyságát és törvényességét, de önkéntessége miatt nem al-
kalmas arra, hogy megoldja a magyar közigazgatás méretbeli problémáit. Az 
kistérségi integrált közigazgatás modellje – hasonlóan a mai hatósági hatáskörök telepítésé-
hez – kevéssé vonja le az államigazgatás és a közigazgatás elválasztásának konzekvenciáit.  

A magyar szabályozás és elméleti elképzelések valamint az európai modellek 
tapasztalatai alapján véleményem szerint a körzeti államigazgatási modell jelenti a 
legjobb megoldást a magyar hatósági igazgatás méretbeli problémáinak megol-
dására és szakszerűségének javítására. Elképzeléseim szerint a körzeti államigaz-
gatás feladatainak ellátásra kistérségi közigazgatási hivatalokat kell alapítani, 
amelyek dekoncentrált államigazgatási szervezetek lennének. Elképzeléseim 
szerint a kistérségi közigazgatási hivatal a megyei közigazgatási hivatalnak a kistérségek 
székhelyére dekoncentrált főosztálya lenne, élén főosztályvezető állna. A hivatal nem 
önálló költségvetési szerv, hanem részjogkörű költségvetési egység lenne. Mind a me-
gyei, mind a kistérségi államigazgatási szerv – a mai polgármesteri hivatalokhoz 
hasonlóan – egységes hivatalként szerveződne, amelynek legfőbb előnye az egysé-
ges irányítás, a hatékony utasítási rendszer, valamint a költségtakarékos műkö-
dés lenne. Egyszerűbbé és átláthatóbbá válna a magyar területi államigazgatás, 
valamint annak felelősségi rendszere. A miniszter ágazati jogosítványai lehetővé 
tennék, hogy a megyei hivatalvezetőn keresztül hatékonyan elláthassa szektorá-
nak irányítását. A kistérségi közigazgatási hivatal vegyesfokú, hatósági és felügyeleti 
jogosítványokkal egyaránt rendelkező államigazgatási szervezet lenne. Megalakulá-
sa esetén elsőfokon ellátná a városi önkormányzatok eddigi körzeti illetékességű 
államigazgatási feladatait, a települési jegyzőktől is átvenne bizonyos, körzeti 
szinten hatékonyabban ellátható feladatokat, valamint a megyei közigazgatási 
hivatal jelenlegi elsőfokú hatásköreit is a kistérségi hivatal gyakorolná. A kistér-
ségi közigazgatási hivatal másodfokú hatáskörébe tartozna a jegyzők által hozott 
határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása.  

A megyei közigazgatási hivatalok szerepe jelentősen átalakulna a reformokat 
követően. A megyeszékhelyen működő megyei közigazgatási hivatal általános 
hatáskörű, vegyesfokú hatóságból döntően fellebbviteli, felügyeleti jellegű államigazga-
tási szervvé válna. 



A kistérségi közigazgatási hivatal megalakításával alapvetően alakulna át a magyar 
közigazgatás rendszere. Lehetővé válna, hogy azokat az államigazgatási hatásköröket, ame-
lyeket nem kell feltétlenül a polgárhoz legközelebb eső települési szinten ellátni, ne önkor-
mányzati, hanem államigazgatási szervek gyakorolják. Tisztábbá és egyértelműbbé válna az 
államigazgatás és az önkormányzati igazgatás közötti választóvonal. Az egyes önkormány-
zatokat nem terhelnék kifejezetten állami és nem önkormányzati célok finanszírozásával. 
Egységesebbé és szakszerűbbé válna a jogalkalmazás is. A megyei közigazgatási hivatalok 
felügyeleti-fellebbviteli szervként több időt fektethetnének a központi igazgatás elvi irányítása-
inak megfelelően a jogalkalmazás egységesítésére, a törvényesség betartatására.  

A kistérségi közigazgatási hivatalok létrehozásával egyidejűleg a jelenlegi államigazgatás 
térszerkezetét is újra kell gondolni. A jelenlegi megyei keretek nem megfelelőek, hatásköri 
összeütközések keletkezhetnének a kistérségi és a (közép)megyei hivatalok között. Célszerű 
lenne, ha a megyei közigazgatási hivatalokat nagymegyei szinten megszervezni. A keretet 
indokolná az is, ha megalakulna a (nagy)megyei önkormányzat.  

ÖSSZEGZÉS 

Az új, polgári demokratikus, magyar közigazgatás rendszere 12 éve épül. Az 
elmúlt 12 év alatt az önkormányzati rendszer működésében kirajzolódtak azok 
az elemek, amelyek rontják a közszolgáltatások szervezésének és a hatósági fel-
adatok ellátásának a hatékonyságát. A közigazgatás legjelentősebb problémája 
méretbeli jellegű. Dolgozatomban a fragmentált önkormányzati és államigazga-
tási szervezetrendszer nehézségeinek megoldását a területi beosztás reformjá-
ban, a kistérségi közszolgáltatás-nyújtás és a körzeti hatósági igazgatás erősíté-
sében láttam. A reform során újra kell értelmezni a településekről, a szomszéd-
sági kapcsolatokról és a megyéről alkotott képünket. A jövő szakembereire még 
számos megoldandó feladat vár a közszolgáltatások és az államigazgatás szerve-
zésével kapcsolatban. 
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pest – Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2002. [A továbbiakban: Horváth M. Tamás (2002)] 

4 1996: XXI. tv. 5. § g) pont: „Városkörnyék: városközpontú kistérség, a fejlesztések össze-
hangolása érdekében kialakult önszerveződő területi egység.” 5. § h) pont: „Kistérség: a 
települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján behatárolha-
tó területi egység, egymással intenzív kapcsolatban lévő, önszerveződő, egymással határos 
települések összessége.” 

5 Beluszky Pál szerint Magyarországon 2000-ben Budapest főváros mellett 5 regionális 
központ (Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc és Győr), 14 megyeközpont, 25 középváros és 
83 kisváros volt. Ez összesen 128 városi funkciókat ellátó település. Lásd: Beluszky Pál: 
Városhálózatunk és a közigazgatás területi beosztása. = Egy évtized önkormányzati mérlege és a 
jövő kilátásai. Szerk.: Verebélyi Imre. Budapest, 2000. 158., 163. Az MTA RKK adatai sze-
rint 122 sokoldalú városi funkcióval rendelkező település, s mellette még 79-90 „alig vá-
ros” található. Lásd: www.mtarkk.hu.  

6 Csizmadia Andor – Kovács Kálmán – Asztalos László: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, 
Tankönyvkiadó, 1972. 242-248. [A továbbiakban: Magyar állam- és jogtörténet. (1972)]; Ma-
gyar alkotmánytörténet. Szerk.: Mezey Barna. 2. átdolg., jav. kiad. Budapest, Osiris Kiadó, 
1996. 130. [A továbbiakban: Magyar állam- és jogtörténet. (1996)] A főszolgabíró jelentős ha-
táskörei számos visszaélésre adtak lehetőséget, amelyekről Nyúzó főszolgabíró (főbíró) 
alakján keresztül plasztikus képet rajzolt Eötvös József: A falu jegyzője című regényében. 
Lásd: Eötvös József: A falu jegyzője. Szekszárd, Babits Kiadó, 1996. 

7 Lásd: 1848: XXIII. és XXIV. tc.  
8 Magyar állam- és jogtörténet. (1972) 386.; Magyar állam- és jogtörténet. (1996) 330-331. 
9 1886: XXI. tc. 2. § 
10 1886: XXI. tc. 67. § = Közigazgatási jogszabályok gyűjteménye. Budapest, Stádium Sajtóvállalat 

és Kiadó Részvénytársaság, 1935. 8. 
11 Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. A közigazgatás szerepe a XX. sz. államában. A magyar 

közigazgatás szervezete és jogi rendje. Budapest, Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 1942. 282. 
12 Magyary Zoltán emelte ki 1944-ben, hogy a rendészeti jellegű magyar közigazgatás felett 

eljárt az idő, s ki kell építeni az új, jóléti feladatokat is ellátó közigazgatást. Lásd: Magyary 
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Zoltán: Emlékirat államéletünk válságáról. = Közigazgatás-tudományi antológia. 2. kötet. 
Szerk.: Lőrincz Lajos. Budapest, Unió Kiadó, 159-161. 

13 1949: XX. tv. eredeti szövegének 30. § (1) bekezdése 
14 Így az alapfokú oktatás mellett az ingyenessé váló középfokú oktatás, a kiterjedő közmű-

velődési intézmények fenntartása. Az egészségügy – hasonlóan a polgári korszak szabá-
lyozásához – kívül esett a tanácsok hatáskörén. A közüzemi szolgáltatásokat a különböző 
állami és tanácsi vállalatok nyújtották.  

15 Az 1953: 16. tvr. a rendőrségi kihágási bíráskodás megszüntetésével egyidejűleg számos 
kihágást szabálysértéssé nyilvánított, s elbírálásukat a rendőrség hatáskörébe utalta. A ki-
hágásokat az 1955: 17. tvr. szüntette meg. Az első szabálysértési törvény az 1968: I. tv. 
volt. A szabálysértési jog különös részi tényállásainak jelentős részét a 17/1968. (IV. 14.) 
Korm. r. tartalmazta.  

16 1957: IV. tv. (továbbiakban: Áe.) 1. § (7) bek. alapján az Áe. hatálya nem terjedt ki a 
döntőbizottsági eljárásokra, a szabálysértési eljárásokra, a Munka Törvénykönyvében sza-
bályozott eljárásokra és a devizagazdálkodás körébe eső eljárásokra.  

17 1971: I. tv. 2. § (1) bek. „A tanács és szervei (továbbiakban együtt: tanácsok) a nép hatal-
mát megvalósító szocialista államnak a demokratikus centralizmus alapján működő népkép-
viseleti-önkormányzati és államigazgatási szervei.”  

18 1971: I. tv. 66. § (1) bek. „Járásban a tanács hatáskörébe tartozó államigazgatási feladato-
kat a járási hivatal látja el, mint a megyei tanács végrehajtó bizottságának egységes, önálló 
hatáskörű szerve.” 

19 A járási hivatal feladatait illetően lásd a 11/1971. (III. 31.) Korm. sz. rendelet 75. § (1) 
bek.  

20 Az önálló hatáskörök a tanácstörvény kommentárja szerint a következők: másodfokú 
hatósági jogkörök, elsőfokú államigazgatási hatáskörök, személyzeti feladatok, a szövetke-
zetek állami felügyelete, koordinációs feladatok, járási intézmények fenntartása és a városi 
tanáccsal való együttműködés. Lásd: Fonyó Gyula (szerk.): A tanácstörvény magyarázata. Bu-
dapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1976. 723-724.  

21 1971: I. tv. 66. § (2) bek. 
22 Lásd: Vidóczy László: A városkörnyéki közigazgatás tapasztalatai. = Állam és Igazgatás. 

1982/6. 568.;  Fendrik Gyula: Tanácsi igazgatási-hatósági kapcsolatok a városban működő 
szervekkel. = Állam és Igazgatás. 1982/5. 461-471.  

23 A járások megszűnésével kapcsolatos hatásköri szabályozást az 1971: I. tv-t módosító 
1983: 26. tvr. és a 11/1971. (III. 31.) Korm. sz. rendeletet módosító 50/1983. (XII. 28.) 
MT. rendelet tartalmazta.  

24 Az 1971: I. tv. 6. § (1) bek. szerint a lakosságot közvetlenül érintő államigazgatási felada-
tok főszabály szerint a tanácsok hatáskörébe tartoztak.  

25 A reformjavaslat szövegét lásd: Bürokrácia és közigazgatási reformok Magyarhonban. Közread.: 
Csizmadia Andor. Budapest, Gondolat Kiadó, 1979. 

26 Bibó István: Közigazgatási területrendezés és az 1971. évi településhálózat-fejlesztési koncepció. 
Budapest, MTA Igazgatástudományi Bizottság, Igazgatástudományi Szekció, 1975. VI. 
fejezet. 

27 Madarász Tibor: Városigazgatás és urbanizáció. (A városigazgatási tevékenység elméleti modellje). 
Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971. 56-64., 93-96. 



 

 

28 A modell különböző változatait fejti ki Németh Jenő, Bércesi Ferenc és Pfeil Edit. Lásd: 
Németh Jenő: A kistérségi (városkörnyéki) együttműködés és igazgatás fejlesztésének in-
dokai, lehetőségei. (Elvi megközelítés). = Magyar Közigazgatás. 1999/1-2. [A továbbiakban: 
Németh Jenő (1999)], Bércesi Frenc: A kistérség helye és szerepe a közigazgatás rendsze-
rében. = Magyar Közigazgatás. 2002/9. [A továbbiakban: Bérczesi Ferenc (2002)]; Pfeil 
Edit: Látlelet a megye alatti közigazgatási térről. = Magyar közigazgatás. 2002/10. [A továb-
biakban: Pfeil Edit (2002)] 

29A háromszintű elképzelés szerint települési, kistérségi és megyei szint lenne. A négyszintű 
elképzelés szerint települési, kistérségi, megyei, regionális szint jöhetne létre. Horváth M. 
Tamás monográfiájában a területi közigazgatás négy lehetséges szintjeként a regionális, 
megyei, kistérségi és települési szintet jelöli meg. Horváth M. Tamás alapvetően négyszin-
tű szolgáltatás-szervezési modellből indul ki. Horváth M. Tamás (2002) 183-193.  

30 Horváth M. Tamás (2002) 177.  
31 Fogarasi József – Ivancsics Imre – Kiss László: A helyi önkormányzatok kézikönyve. 3. jav. 

kiad. Debrecen, Unió Lap- és Könyvkiadó Kft., 1997. 70. [A továbbiakban: A helyi önkor-
mányzatok kézikönyve.] 

32 Különös tekintettel Kiss László, Ivancsics Imre, Fogarasi József, Horváth M. Tamás, 
Németh Jenő, Csefkó Ferenc és Kéki Zoltán munkára. Lásd: A helyi önkormányzatok kézi-
könyve.; Kéki Zoltán: A települések differenciált hatásköri rendje kialakításának elvi alapjai. 
2. rész. = Magyar Közigazgatás. 2000/3.; Csefkó Ferenc: A települések differenciált hatáskö-
ri rendje kialakításának alapjai. 1. rész. = Magyar Közigazgatás. 2000/2. [A továbbiakban: 
Csefkó Ferenc (2000)]; Németh Jenő (1999); Horváth M. Tamás (2002) 

33 Az európai összehasonlító elemzés során támaszkodtam a Kommunalpolitik in Europa. 
Szerk.: von Hans-Georg Wehling. Stuttgart – Berlin – Köln, Verlag W. Kohlhammer, 
1994. c. kötetre.  

34 Elemzéseim forrásául a Belügyminisztérium Az önkormányzatok főbb pénzügyi-, ellátottsági muta-
tói és ingatlanvagyon-kataszter adatai 2000. (Kiadja: Belügyminisztérium Önkormányzati Gaz-
dasági Főosztály, a kiadásért felelős: Móré László főosztályvezető, lektorálja: BM Önkor-
mányzati Gazdasági Főosztály, az adatokat szolgáltatja: valamennyi önkormányzat és a 
PM KNYAF, megjelenik: évente, 1993-tól) c. kiadvány szolgált.  

35 Az Alföldi régiókban (Közép-Magyarország, Dél-Alföld, Észak-Alföld) az átlagos község 
nagysága 1998-ban 2541 fő volt, míg az országos átlag 1264 fő volt. A legalacsonyabb át-
lagos községnagyság a szórt aprófalvas Baranya megyében volt, egy átlagos község népes-
sége ott 529 fő volt 1998-ban. 1000 fő alatti volt az átlagos község népesség még Veszp-
rém (772 fő), Vas (564 fő), Zala (540 fő), Somogy (751 fő) és Nógrád (999 fő) megyében. 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Évkönyv 1998. Összeáll.: Tájékoztatási Főosztály, a 
KSH összes szakfőosztályának közreműködésével. Budapest, 1999. 29. [A továbbiakban: 
Központi Statisztikai Hivatal Évkönyv 1998] 

36 Lásd: Csefkó Ferenc, Németh Jenő, Kéki Zoltán. Csefkó Ferenc (2000) 75-82.; Németh 
Jenő (1999) 22-23.; Kéki Zoltán: A települések differenciált hatásköri rendje kialakításának 
elvi alapjai. 2. rész. = Magyar Közigazgatás. 2000/3. 162. [A továbbiakban: Kéki Zoltán 
(2000)] 

37 A fenti megyék az ország területének 28,65%-át teszik ki. Forrás: Központi Statisztikai 
Hivatal Évkönyv 1998. 28. 

 



 

 

38 Lásd: Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és közigazgatás. Budapest – Pécs, Dialóg 
Campus Kiadó, 1999. 42. 

39 1991-ben 3074, 1999-ben 3131 települési önkormányzat működött. Forrás: Központi Sta-
tisztikai Hivatal Évkönyv 1998. 28.  

40 1998-ban a települési önkormányzatok 32,8%-nak népessége nem éri el az 500 főt. Forrás: 
Központi Statisztikai Hivatal Évkönyv 1998. 68.  

41 Jelenleg a települések inaktív lakosokra jutó támogatásait juttatja az állam az állandó né-
pesség korcsoportjaihoz képest. Lásd: Földes Gábor (szerk.): Pénzügyi jog. Budapest, Osiris 
Kiadó, 2001. 158.  

42 Így Kéki Zoltán és Kiss László műveire. Lásd: Kéki Zoltán (2000) és Kiss László (szerk.): 
Az önkormányzatok együttműködéses (társulásos) kapcsolatainak jelene és fejlesztésének főbb irányai. 
Budapest, 1991. 

43 A városkörnyéki szolgáltatási modell mellett foglalt állást Madarász Tibor is. Az újabb 
szakirodalmoban a modell egyik változatát fejtette ki Kéki Zoltán is. Lásd: Madarász Ti-
bor: Városigazgatás és urbanizáció (A városigazgatási tevékenység elméleti modellje). Budapest, Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971. és Kéki Zoltán (2000) 

44 Kisgyura Attila, a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi és Ellenőrzési 
Főosztályának vezetője az államigazgatás széles ösztönző eszközrendszeréről számolt be, 
amely a személyes beszélgetéseken keresztül a gyakoribb ellenőrzésekig számos, elsősor-
ban jogon kívüli eszközt átfog. A fenti ösztönzőket Fürcht Pál az államigazgatás „gyengéd 
kényszereként” jelölte meg. Lásd: Fürcht Pál: A településközi együttműködés egyes kérdé-
sei. = Magyar Közigazagtás. 2000/9. 535. 

45 A kérdéssel kapcsolatban lásd: Jeanne Becquart – Leclerq: Frankreich. = Kommunalpolitik 
in Europa. Szerk.: von Hans-Georg Wehling. Stuttgart – Berlin – Köln, Verlag W. 
Kohlhammer, 1994. 74-77. 

46 Verebélyi Imre: Önkormányzati rendszerváltás és modernizáció 2. rész. = Magyar Közigaz-
gatás. 2002/10. 582. [A továbbiakban: Verebélyi Imre (2002)] 

47 Ez a szabályozás érdekes következményekhez vezet. A határozatok bírói, a rendeletek 
alkotmánybírósági kontrollja eredményezheti azt, hogy a jegyzőnek, aki többnyire ellátja az 
önkormányzatok jogi képviseletét is, a közigazgatási perben a saját észrevételével maga 
által is törvénysértőnek tartott intézkedést kell védenie.  

48 Szubszidiaritás alatt itt nem az eljárási értelemben vett szubszidiaritást értem (lásd: 
Paulovics Anita: Szubszidiaritás az államigazgatási eljárásban. = Magyar Közigazgatás. 
1998/4. 236-237.), hanem egy hatáskör-telepítési elvet. A hatáskör-telepítési elv legtisz-
tább megfogalmazása: Az Európai Közösség Alapító Szerződésének 5. cikkének 2. bekez-
désében: „… csak akkor és abban a mértékben avatkozik be, ha a tervezett tevékenységet 
… nem tudják megvalósítani, és ezért ezek a célkitűzések a tervezett tevékenység nagyság-
rendje vagy hatásai miatt … jobban megvalósíthatóak …” [egy magasabb – a Szerződés 
szövegében: közösségi – szinten]. Forrás: Fazekas Judit (szerk.): Az európai integráció alap-
szerződései. Budapest, KJK-Keszöv, 2000.  

49 Hasonlóan vélekedik Kiss László is, aki a körjegyzőséget sajátos társulási típusként tár-
gyalja, amely jogi személyiséggel rendelkezik. Lásd: Csefkó Ferenc (szerk.): Önkormányzati 
iránytű. Villány, Új Historica Kiadó, 1999. 263-265. 



 
50 Horváth M. Tamás véleménye szerint a körzet lehet önkormányzati vagy államigazgatási 

karakterű is, esetleg vegyítheti mindkét karaktert. Horváth M. véleménye szerint a körzet 
általános választáson alapuló képviselő-testületet feltételez. Lásd: Horváth M. Tamás 
(2002) 185-186. 

51 A kötelező önkormányzati társulás csak abban az esetben tekinthető kistérségnek, ha a 
résztvevő településeknek joguk van meghatározni a partnereiket, azaz a kötelező társulás 
illetékességi területét maguk alakítják ki.  

52 Lásd: Pfeil Edit (2002) 625. Hasonló nézetet képvisel Verebélyi Imre is. Lásd: Verebélyi 
Imre (2002) 587.  

53 Horváth M. Tamás a társulásos kistérségeket tartja jobb megoldásnak, mivel az a körzet-
nél sokkal dinamikusabb együttműködési forma, amely jobban orientált a működésre, és 
kevésbé érdekelt bürokratikus struktúrák létrehozásában. Kiemeli azonban, hogy az admi-
nisztratív eszközöket sem lehet teljesen mellőzni a kialakulás ösztönzése érdekében. Lásd: 
Horváth M. Tamás (2002) 185-186. A modellt legtisztábban Németh Jenő fejtette ki. Né-
meth Jenőhöz hasonló nézeteket vall, bár a megoldás tekintetében már bizonytalanabb 
Bércesi Ferenc is. Lásd: Németh Jenő (1999) 18-28.; Bércesi Ferenc (2002) 

 


